ZAŁĄCZNIK 4. Proponowana umowa na realizację prac badawczych
z zapytania ofertowego nr 2/2016

Zamawiający dopuszcza nieznaczną modyfikację treści umowy z wyłonionym w konkursie
Wykonawcą

Strona 1 z 7

UMOWA O WYKONANIE PRACY BADAWCZEJ
Nr …………/………….

Zawarta w dniu …………. 2016 r. w Warszawie, pomiędzy:
Spółką pod firmą Cellis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Generała Zajączka 28, 01-510 Warszawa,
KRS0000592146, NIP 525-264-06-06, Regon 363297680,
reprezentowaną przez ……………………………………………., Członka Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”
Strony postanowiły, co następuje:

§1
Przedmiot umowy, definicje
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę naukowo-badawczą z zakresu wstępnego
etapu pracy naukowo-badawczej pt. „Stworzenie celowanego, komórkowego systemu transportowego
dla leków antynowotworowych” – badania in vivo.
1. Zbadanie wpływu stymulacji (komórek nośnikowych transportujących wewnątrz klatek białkowych
leki do komórek nowotworowych), na efektywność migracji komórek nośnikowych do guza.
2. Określenie wydajności dostarczania klatek transportujących (i leków w nich zawartych) do guza
nowotworowego.
Całością pracy badawczej ze strony Wykonawcy kierować będzie:
……………………………………………………………………….
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§2
Termin wykonania pracy naukowo-badawczej i sposób przekazania wyników
1.

Zamówienie będzie zrealizowane w okresie 01.05.2016 r. – 30.10.2017 r.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać pracę określoną w § 1 do dnia 30.10.2017 i przekazać jej
wyniki Zamawiającemu w formie raportów z eksperymentów naukowych w formie elektronicznej i
papierowej (dzienniki laboratoryjne, raporty), każde w 1 egzemplarzu.

§3
Sprawozdania przebiegu pracy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji pracy i
uzyskiwanymi wynikami. W tym celu zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
2.

Do udzielania informacji o stanie realizacji pracy Wykonawca ze swej strony upoważnia następująca
osoba:

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
3.

Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający dojdzie do wniosku, że należy zmienić kierunek badań z
uwagi na uzyskiwane lub planowane do uzyskania rezultaty, ma on obowiązek niezwłocznie
powiadomić o tym Wykonawcę.

4.

W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 strony zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie protokolarnie stan
jej zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu pracy należy do Zamawiającego.

§4
Odbiór pracy
1.

Odbioru prac dokonuje się komisyjnie i stwierdza się go protokołem zdawczo-odbiorczym. Komisję
odbioru z udziałem Wykonawcy powołuje Zamawiający.
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2.

Skład komisji jest następujący:

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
3.

Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru pracy w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ma
prawo sporządzić jednostronny protokół przekazania pracy, który będzie stanowił podstawę dokonania
rozliczeń.

4.

Harmonogram realizacji prac zostanie podzielony na dwa etapy:

01.05.2016 r. – 30.04.2017 r. Zbadanie wpływu stymulacji (komórek nośnikowych transportujących
wewnątrz klatek białkowych leki do komórek nowotworowych), na efektywność migracji komórek
nośnikowych do guza.
01.05.2017 r. – 30.10.2017 r. - Określenie wydajności dostarczania klatek transportujących (i leków w nich
zawartych) do guza nowotworowego.

§5
Świadczenia na rzecz Wykonawcy
1.

Transzowanie wynagrodzenia za poszczególne etapy:
01.05.2016 r. – 30.04.2017 r. 2/3 wysokości oferowanej kwoty…………………………….
01.05.2017 r. – 30.10.2017 r. 1/3 wysokości oferowanej kwoty…………………………….

2.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru etapu pracy.

3.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający pokryje
faktycznie poniesione koszty wykonanej części pracy, włączając w to przyjętą stawkę zysku oraz kwoty
wynikające z podjętych przez Wykonawcę zobowiązań wobec osób trzecich

4.

Zamawiający przekaże przelewem Wynagrodzenie, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na
rachunek Wykonawcy.

5.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub pokrycia kosztów, Zamawiający będzie je
przekazywał z należnymi odsetkami ustawowymi.

6.

Negatywny wynik pracy wykonanej zgodnie z umową nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty
wynagrodzenia według ustaleń zawartych w § 5 ust. 1.

7.

Zamawiający zapewnia nieodpłatną pomoc merytoryczną dla Wykonawcy związaną z wykonaniem Prac
Badawczych
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§6
Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy
1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią strony.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1,
jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych wdrożenia.
Na stronie tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W wypadku nie wywiązywania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie przysługuje
prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy niezależnie od żądania odszkodowania za poniesione
koszty i utracone korzyści.
§7
Ogłoszenie wyników pracy badawczej
1.

Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do ogłoszenia uzyskanych wyników pracy i godzi się – na
warunkach określonych w ust. 2 – aby osoby biorące udział w pracy prezentowały jej wyniki w pracach
naukowych, artykułach, sympozjach, aby stanowiły one część lub całość dysertacji naukowych itd.
jednakże nie wcześniej niż przed złożeniem wniosku patentowego PCT.

2.

Wykonawca przekazuje kopie wszelkich proponowanych opracowań przynajmniej 90 dni przed
udostępnieniem ich osobom trzecim i w ciągu 30 dni od tej daty Zamawiający może zgłosić sprzeciw z
uwagi na wymóg ochrony patentowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu,
zainteresowana ogłoszeniem wyników badań osoba powstrzyma się z tym ogłoszeniem przez okres
180 dni od daty otrzymania takiego sprzeciwu, w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania zgłoszenia
patentowego.

3.

Rozpowszechnianie informacji przez Wykonawcę o wynikach pracy w trakcie jej realizacji możliwe jest
wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

4.

Strony uzgodnią i stwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, które fragmenty wyniku pracy nie mogą
być ujawniane i rozpowszechniane z istotnych przyczyn gospodarczych oraz ze względu na tajemnice
produkcyjne Zamawiającego.

§8
Ochrona własności intelektualnej i podmioty uprawnione
1.

Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji pracy
rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności intelektualnej.

2.

Wyniki pracy są własnością Zamawiającego.

3.

Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu pracy wszelkie prawa twórcy
wynalazku wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości Europejskiego Biura
Patentowego.

4.

Wykonawca ma prawo do publikacji wyników pracy. Materiały przeznaczone do publikacji będą
przekazywane Zamawiającemu pocztą elektroniczną co najmniej dwa miesiące przed przekazaniem ich
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do publikacji. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści artykułu jeśli ujawniane tam wyniki
mogą zakłócić zachowanie tajemnicy w trakcie procedury patentowej. Proponowane zmiany będą
przesyłane na piśmie w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania materiałów przeznaczonych do
publikacji.
§9
Odpowiedzialność stron
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy kreślonej w §
1.

2.

Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z umową nie może stanowić podstawy
odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia wynagrodzenia
do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności uzyskania pozytywnego wyniku pracy,
zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał pracę.

3.

Zamawiający ponosi względem osób trzecich odpowiedzialność za szkody będące następstwem
użytkowania wyrobów lub stosowania technologii opartych na wynikach pracy wykonanej zgodnie z
umową. Jeżeli środki prawne zostaną skierowane przeciwko Wykonawcy, Zamawiający zrefunduje mu
wszelkie koszty z tym związane.

4.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od dnia
ustania niniejszego kontraktu zachować jako poufne wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
naukową, handlową, organizacyjną, produkcyjną, finansową, techniczną i technologiczną
Zamawiającego zwaną dalej „Tajemnicą Zamawiającego”.
Jakiekolwiek przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie zbycia informacji, o których
mowa powyżej jest dopuszczalne tylko za uprzednim udzielonym w formie pisemnej pod rygorem
nieważności zezwoleniem Spółki, z wyłączeniem przypadków, gdy informacje te:
- muszą być ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów,
- zostały przekazane do publicznej wiadomości lub są publicznie dostępne,
- są przekazywane, ujawniane lub wykorzystywane w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych, pod warunkiem uzyskania pisemnego zobowiązania drugiej strony do
zachowania tajemnicy.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony „Tajemnicy Zamawiającego” i zabezpieczenia jej przed
ujawnieniem, wykorzystywaniem, zbywaniem lub oferowaniem do zbycia osobom nieuprawnionym.

5.

6.

§ 10
Zakończenie umowy
1.

Umowa wygasa wskutek wykonania przez strony zobowiązań.

2.

W razie naruszenia postanowień umowy i nie usunięcia skutków tego naruszenia
w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania drugiej Strony, Strona dokonująca wezwania
może odstąpić od umowy.

§ 11
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Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Rozstrzyganie sporów
1.

Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji podjętych niezwłocznie po
wystąpieniu ich przyczyny.

2.

W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 14 dni, rozstrzygać będzie Sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz stosownych ustaw.
4. Należność za wykonane i odebrane Prace Badawcze będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego każdego z etapu prac.

…………………………………………
Cellis Sp. z o.o.

……………………………………………………
Wykonawca
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