
Umowa nr ………… - WZÓR 

zawarta w dniu …………………………..w Gdańsku 

 

 

pomiędzy 

Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z siedzibą w 80-233 

Gdańsku ul. Narutowicza 11/12,  

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez Dziekana Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Goczyłę,  

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

a 

……………………………………………………. 

reprezentowanym przez ……. 

zwanym  dalej „Zleceniobiorcą”.  

W związku z realizacją przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

projektu badawczo-rozwojowego „Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych 

zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych", realizowany na podstawie umowy 

PBS2/A3/0/2013 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w szczególności zadania 5 – 

Wyznaczanie reguł klasyfikacji nowych profili hemodynamicznych dla rozwoju usług klasyfikacji,  

strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania danych i wyników badań zrealizowanych zgodnie 

z protokołem badania, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

2. W razie wykonania części lub całości zadań przez podmioty trzecie, Zleceniobiorca zobowiązuje 

się do zawarcia umów z tymi podmiotami oraz do nadzoru nad prawidłowością, jakością i 

rzetelnością wykonania procedur. 

§ 2 
Sprzęt  

1. Zleceniodawca użycza Zleceniobiorcy stanowisko do zdalnych pomiarów, tj. jednostkę akwizycji 

danych wraz z sygnalizacją prawidłowości pomiaru oraz urządzenie mobilne do ankietyzacji, 

niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowych badań. 



2. Użyczenie na czas realizacji umowy jest nieodpłatne i przeznaczone tylko do realizacji niniejszej 

umowy. Sprzęt zostanie przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca, po zakończeniu trwania umowy, niezwłocznie zwróci Zleceniodawcy stanowisko 

na swój koszt . 

4. W przypadku uszkodzenia lub utraty użyczonego sprzętu, Zleceniobiorca poinformuje o tym 

fakcie natychmiast Zleceniodawcę oraz w razie potrzeby udzieli wszelkich niezbędnych informacji 

i pomocy w celu  poinformowania właściwych organów o zaistniałym zdarzeniu (ubezpieczyciel, 

policja). 

5. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu z  przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, a nie 

z winy pacjentów lub rutynowej eksploatacji urządzeń, Zleceniobiorca poniesie  koszty naprawy 

lub zwróci Zleceniodawcy równowartość utraconego sprzętu wg wartości księgowej. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada dostęp do kardiografu impedancyjnego niezbędnego do 

zrealizowania zakresu niniejszej umowy. 

7. Zleceniobiorca zapewni ciągły dostęp jednostki akwizycji danych do sieci Internet. 

 

§ 3 

Warunki i tryb wykonywania badań 
1. Zleceniobiorca ma obowiązek składania Kierownikowi Projektu – dr Tomaszowi Dziubichowi 

miesięcznych raportów o liczbie pacjentów z ukończoną fazą szpitalną badań. Szablon raportu 

zawiera załącznik nr 3.  

2. Zleceniobiorca przez 12 miesięcy od podpisania umowy ma obowiązek wykonać, co najmniej 50 

badań pacjentów. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakt 

Zleceniodawcą. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  …………. brutto (słownie ………….. ) za 

przeprowadzenie badań, o których mowa w §1 ust.1, u jednego pacjenta. 

2. Płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy będą dokonywane w transzach stanowiących 

równowartość wynagrodzenia za przeprowadzenie badań  20  pacjentów.  

3. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy przez Zleceniobiorcę jest realizacja badania zgodnie z 

umową oraz przedstawienie sprawozdania z wykonanej w poprzednim okresie rozliczeniowym 

pracy.  



4. Strony ustalają, że badaniem zostanie objętych ……..pacjentów. Wynagrodzenie nie przysługuje 

za pacjentów badanych ponad limit. 

5. Zleceniobiorca składać będzie sprawozdania z wykonanej pracy stanowiące podstawę wypłaty 

kolejnej transzy. 

6. Zapłata nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę z 

zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej. Środki zostaną wpłacona na rachunek bankowy 

……………………………………………………………….. 

7. Zleceniodawca może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku 

nienależytego wykonywania przez niego umowy. 

8. Zleceniodawca dokona płatności, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem posiadania środków 

na rachunku bankowym projektu przekazywanych przez NCBiR. 

 

§ 5 

Czas trwania Umowy i warunki jej rozwiązania 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, jeżeli są 

inne niż warunki Umowy. 

2. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia …………………... Umowa wygasa w razie 

wyczerpania limitu, o którym mowa w § 4 pkt.3. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z ważnych powodów, za uprzednim 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić natychmiastowo jeśli Zleceniobiorca nie spełnia warunku z 

§3 pkt.2. 

5. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nieprawidłowego wykorzystania użyczonego przez Zleceniodawcę sprzętu, o którym mowa w §2 

pkt. 1.5. 

6. W przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej przez którakolwiek ze stron, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Zleceniodawcy sprzęt na swój koszt 

§ 6 

Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z  przyczyn leżących po stronie  

Zleceniobiorcy  (  w tym jego podwykonawców), skutkującego obowiązkiem zwrotu środków 

przez Zleceniodawcę do jednostki finansującej (NCBiR) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy 

karę umowną w wysokości całości kwot przekazanych mu na realizację niniejszej umowy 

wraz z odsetkami od dnia wpływu tych kwot na konto Zleceniobiorcy. 



2. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie 

wystąpienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 

bądź, gdy szkoda powstanie z innych powodów. 

§ 7 
Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się na czas trwania umowy oraz w okresie 5 lat po jej zakończeniu do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oznaczonych jako „Informacje Poufne”, 

dotyczących przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to danych o charakterze technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym, handlowym i innych danych posiadających wartość 

gospodarczą, jak również innych poufnych informacji przekazanych przez drugą Stronę w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Jakiekolwiek przekazywanie, bądź ujawnianie, osobom trzecim tajemnicy Stron jak i Informacji 

Poufnych dopuszczalne jest tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Strony przeciwnej. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

4. Strony poddają wszelkie spory, które wynikną z realizacji niniejszej umowy, właściwości 

miejscowej sądu właściwego dla Zleceniodawcy. 

5. Załączniki wymienione w umowie stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Protokół badania 

Załącznik nr 2– Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania stanowiska do zdalnych pomiarów 

Załącznik nr 3– Wzór miesięcznego sprawozdania z prowadzonych badań 

Załącznik nr 4 – Wniosek o wypłatę transzy za zrealizowane badania 


