
Umowa warunkowa na realizację usług badawczych w formie podwykonawstwa  

zawarta w dniu  ……………. 2018r w Warszawie, pomiędzy:

MARCEL S.A.,  z  siedzibą  w Zielonce,  pod adresem:  ul.  Prymasa  St.  Wyszyńskiego 11,  05-220
Zielonka,  działającą  w  oparciu  o  wpis  do  KRS  w  Sądzie  Rejonowym  dla  m.st.  Warszawy  nr
0000589107, REGON: 011570536, NIP: 1130010546, zwaną dalej  Zamawiającym, reprezentowaną
przez: Pawła Marczykowskiego – Prezesa Zarządu,  
a
……………………...  –  z  siedzibą  w …………...  pod  adresem:  …………………….,  REGON:
……….., NIP: ……………..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………….,
 
w dalszej części niniejszej Umowy nazywanymi łącznie Stronami, 
pod  warunkiem  uzyskania  przez  Zamawiającego  od  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie  (MJWPU ) dofinansowania na realizację projektu „Budowa
prototypu  przedanalitycznego  Rejestratora  Opisu  Materiału  Biopsyjnego  (ROMB)  ze
standaryzowanym opisem materiału,  wspomaganym automatyczną analizą obrazu”, zwanego
dalej  „Projektem”,  realizowanego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  „Wykorzystanie  działalności
badawczo-rozwojowej w gospodarce, 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,
typ  Projektów:  „Projekty  badawczo  –  rozwojowe”,  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  współfinansowanego  z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako
zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z MJWPU w ramach Działania 1.2
RPO WM.

1. Podpisanie  umowy warunkowej  przez obie  strony nie  stanowi  zobowiązania  do podjęcia
pierwszych czynności prawnych. 

2. Nieuzyskanie  dofinansowania  przez  Zamawiającego  jest  tożsame  z  brakiem  realizacji
umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzonego  zgodnie  z  Zasadą
konkurencyjności,  określoną  w  „Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace badawcze w zakresie:
a) opracowanie metod przetwarzania wstępnego zdjęć wałeczków z biopsji gruboigłowej, w tym

normalizacji (referencyjna przestrzeń barw, uwarunkowania przestrzenne, stosunek sygnału do
szumów, skontrastowanie), 

b) ustalenie skutecznych, obliczeniowych miar jakości i wartości diagnostycznej przetworzonych
obrazów,  służących  kontroli  ich  przydatności  w  dalszej  analizie;  wstępne  określenie
jakościowych warunków granicznych na skuteczność metody;



c) ustalenie skutecznych, obliczeniowych miar jakości i wartości
d) opracowanie  (na  podstawie  materiału  dostarczonego  przez  zamawiającego)  algorytmów

automatycznej  analizy  zdjęć  wałeczków w  celu  efektywnej  segmentacji i  trafnego
rozpoznawania wałeczków, czyli fragmentów tkankowych stanowiących spójne obiekty badań
patomorfologicznych;

e) opracowanie algorytmów oceny istotnych właściwości wydzielonych obiektów, wzajemnych
relacji  ich  cech  ilościowych  (ogólnych  typu  liczba,  wymiary,  kształt,  spójność,  wartość
semantyczna)  oraz  jakościowych  (kategorie  zależne  od  czasu,  warunków przechowywania,
rodzaju tkanki);

f) opracowanie  zbioru  deskryptorów  semantycznych,  opisujących  lokalną  i  wzajemną  treść
informatywną  obrazów  tkanki  pochodzącej  bezpośrednio  z  biopsji,  wspomagających
weryfikację i klasyfikację materiału biologicznego;

g) wykonanie oprogramowania służącego efektywnej (czasowo, jakościowo, stropień złożoności)
implementacji  opracowanych  metod  i  algorytmów analizy i  opisu  obrazów tkankowych  w
czasie rzeczywistym;

h) wyznaczanie  skalowalnej  reprezentacji  tych  obrazów  o  cechach  niezmienności  względem
przesunięć  i  obrotów  w  celu  skutecznej  ekstrakcji  cech  istotnych  na  bazie  rekonstrukcji
rzadkich modeli treści tkankowe

i) prace  polegające  na  udziale  Wykonawcy  w  testowaniu  pod  kątem  prawidłowości
rozpoznawania obrazów, w czasie budowy urządzenia, powstającego w ramach Projektu

j) świadczenie  gwarancji  tj.  zobowiązanie  do  bezpłatnych  modyfikacji  związanych  z
poprawnością działania algorytmów i usuwania błędów w oprogramowaniu w okresie ……….
(zgodnie z ofertą, minimum do końca trwania projektu Zamawiającego).

2. Wykonawca  oświadcza,  że  prace  badawcze  będą  przeprowadzone,  zgodnie  z  wymogami
technicznymi i użytkowymi zgłoszonymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  zakres  umowy na  warunkach  określonych  w  treści
niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Przedmiot  Umowy zostanie  zrealizowany zgodnie  z warunkami  Regulaminu konkursu z 2018
roku,  w ramach Programu Operacyjnego RPO WM  2014-2020: 1.2.  Działalność badawczo –
rozwojowa  przedsiębiorstw,  Osi  Priorytetowej  I  Wykorzystanie  działalności  badawczo  –
rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020.

§ 2
[Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch etapach badawczych:
a. etap I obejmujący prace określone w §1 ust. a) – h);
b. etap II obejmujący prace określone w §1 ust. i).

2. Prace dotyczące realizacji zadań etapu I muszą być zakończone do dnia 31.12.2019r, prace etapu II
w terminach uzgodnionych z  Zamawiającym,  nie  później  niż  do daty zakończenia  projektu  tj.
30.09.2021r.

3. Odbiór  rezultatów  poszczególnych  etapów  usług  zrealizowanych  przez  Wykonawcę,  nastąpi
poprzez podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3
[Autorskie prawa majątkowe]

1. Z  chwilą  przekazania  przez  Wykonawcę  poszczególnych  rezultatów  prac  określonych  w
Załączniku  nr  1  do  Umowy  (zwanych  dalej  utworami)  oraz  po  wypłaceniu  Wykonawcy
odpowiedniej kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy, na Zamawiającego przechodzą



autorskie  prawa  majątkowe  do  tych  rezultatów  w  zakresie  potrzebnym  dla  realizacji  działań
Zamawiającego. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na następujących
polach eksploatacji:
a) używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w

tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego,
techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych
oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;

b) utrwalanie  i  zwielokrotnianie  utworów,  w  tym  techniką  druku,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;

c) wprowadzanie utworów do pamięci komputera;
d) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich

fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  i czasie
przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet
oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych;

f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części);
g) używanie  i  korzystanie  z  utworów,  w  tym  w  sposób  określony  powyżej,  tak  przez

Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek
jednostek powiązanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że w momencie przekazania utworów będą
mu  przysługiwały  prawa  autorskie  do  nich w  zakresie  wystarczającym  do  przekazania  ich
Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

5. Z  tytułu  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  zgodnie  z  treścią  niniejszego  paragrafu,
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w § 4
Umowy.

6. Wykonawca  zezwala  Zamawiającemu  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego,  
a  także  na  wykorzystanie  rezultatów  usług  zrealizowanych  przez  Wykonawcę  w  ramach
przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Wykonawcy. 

7. Prawa o jakich mowa w ust. 2 Zamawiający może przenosić na inne podmioty lub udzielać im
wyłącznych  lub  niewyłącznych  licencji  w  pełnym  zakresie  posiadanych  praw  autorskich,  bez
konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

§ 4
[Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy z  tytułu  wykonania  przedmiotowej  Umowy wynosi
…………...  (…...)  złotych  netto  i  zostanie  powiększone  o  podatek  VAT  według  stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających etapom prac, w tym:
a. z tytułu realizacji prac etapu I – ………. (……….) zł,
b. z tytułu realizacji prac etapu II – ……….. (……….) zł.

3. Wynagrodzenie  będzie  wypłacane  na  podstawie  faktur  VAT,  poprawnie  wystawionych  przez
Wykonawcę, na podstawie protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych etapów
przez Zamawiającego zgodnie z § 2 Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21  dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem, na
rachunek wskazany w fakturze.



§ 5
[Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji  usług objętych danym etapem
Wykonawca zapłaci  na  rzecz Zamawiającego karę  umowną w wysokości  0,5 % wartości  tego
etapu, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia..

2. Suma wszystkich kar umownych  nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego  w § 4 . 
3. Niezależnie od kar umownych określonych w treści § 5 Wykonawca jest zobowiązany na zasadach

przewidzianych  w  Kodeksie  cywilnym  do  zapłaty  Zamawiającemu  odszkodowania  za  szkodę
przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania. 

§ 6
[Wspólna Agenda Badawcza]

(postanowienia nie obowiązują w przypadku, kiedy Wykonawca nie zadeklarował takiej współpracy w
oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy) 

1. Strony  ustalają,  że  podejmą  współpracę  wykraczającą  poza  zakres  rzeczowy  wniosku  o
dofinansowanie Projektu, poprzez realizację wspólnej agendy badawczej związanej z:

a) opartą o analizę obrazu automatyzacją identyfikacji obecności komórek rakowych w barwio-
nych preparatach mikroskopowych; 

b) automatyzacją oszacowania, w przypadku stwierdzenia obecności raka w preparacie tkanko-
wym, bezwzględnej i względnej powierzchni obszaru zajętego przez komórki rakowe.

2. Warunki współpracy o której mowa w ust.1 zostaną określone w oddzielnej umowie.

§ 7
[Inne postanowienia]

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i innych obowiązujących aktów prawnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji usługi oraz w zakresie zmiany

warunku zawieszającego w zawartej umowie, wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.  

Zamawiający:               Wykonawca:

…………………………………….                               …………………………………………


