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UMOWA  

O DZIEŁO 

 

zawarta w Warszawie w dniu ___________________ (dalej „Umowa”), pomiędzy: 

 

1) Melitus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-627 przy ul 

Słowackiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod 

numerem 0000285387, reprezentowaną przez _________________________ zwaną dalej 

„Lecznicą”, 
 

a 

2) ____________________________, wykonującą/ym zawód lekarza na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 roku zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005, Nr 226, poz. 

1943 z późn. zm.), zamieszkałą/ym                                w _______________________ przy ul. 

____________________________, legitymującą/ego się dowodem osobistym seria 

______________________________, PESEL ______________________________, zwaną/nym 

dalej „Lekarzem”,  

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

Zważywszy, że: 

 

1. Lecznica wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Polskim Bankiem Komórek 

Macierzystych S.A., Uniwersytetem Warszawskim, Nanocellpharm sp. z o.o. oraz Timeless 

Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. realizuje projekt: pt. „Potencjał terapeutyczny 

mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - 

uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek" (Projekt) w ramach programu 

badan naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” 

STRATEGMED na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

 

2. Lekarz jest specjalistą posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie prowadzenia 

badań stanowiących przedmiot zaproszenia do składania ofert, a złożone przez niego oferta 

została wybrana przez Lecznicę, 

 

Strony zawarły niniejszą Umowę. 

 

§1.  
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie przez Lekarza dzieła polegającego na 

wykonaniu analizy zależności wyników uzyskanych podczas wykonywania przez Lekarza prac 

badawczych wraz z badawczym opisem stwierdzonych zmian i zależności w trakcie 

prowadzonych badań (Dzieło). Szczegółowy zakres badań stanowiących podstawę do 

przygotowania Dzieła przez Lekarza określa załącznik nr 1 do Umowy (Badania), przy czym 

Strony postanawiają, że liczba Badań powierzonych Lekarzowi w celu wykonania Dzieła nie 

przekroczy 25 Badań, przy założeniu, że jedno Badanie obejmuje jednego probanta. 

 

2. Dzieło obejmować będzie przygotowanie analizy wyników uzyskanych w toku Badań wraz z 

badawczym opisem obserwowanych zmian i zależności w trakcie prowadzonych Badań, w 

szczególności w zakresie analizy technicznej możliwości wykonania zabiegu i analizy 

obserwowanych zmian i reakcji na skórze, a także w obszarze blizny po kolejnych zabiegach. 
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3. Lekarz uprawniony będzie do przystąpienia do wykonania Badania wyłącznie po otrzymaniu 

zlecenia jego wykonania. O dokładnej liczbie Badań powierzonych Lekarzowi do wykonania 

decydować będzie Lecznica. 

 

4. Lekarz związany jest liczbą Badań powierzonych mu do wykonania przez Lecznicę, z tym 

zastrzeżeniem, że ich liczba nie może przekroczyć 25 Badań. Lekarzowi nie przysługują 

względem Lecznicy jakiekolwiek roszczenia w przypadku powierzenia Lekarzowi do wykonania 

mniejszej liczby Badań niż określona w ust. 1 powyżej. 

 

5. Dzieło oraz Badania powinny być wykonane zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej oraz najwyższą zawodową starannością, a także zgodnie z 

uwarunkowaniami Projektu. 

 

6. Lekarz oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej Projektu, w tym w 

szczególności uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia Badań w ramach Projektu.  

  

7. Lekarz zobowiązuje się do: 

1) opracowania Dzieła, o którym mowa w § 1 Umowy, 

2) udzielania pacjentom Lecznicy niezbędnych informacji o przeprowadzanych w ramach 

badania zabiegach, ich konsekwencjach, ewentualnym ryzyku, w tym możliwościach 

powikłań mogących wystąpić po ich przeprowadzeniu, przebiegu okresu pozabiegowego oraz 

innych istotnych dla pacjenta kwestiach związanych z przeprowadzeniem badań w ramach 

Projektu; 

3) przestrzegania praw pacjenta; 

4) przestrzegania zaleceń i standardów wdrożonych w Lecznicy; 

5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. 

 

§2.  
 

1. Lekarz zobowiązuje się do wykonywania Badań na rzecz pacjentów Lecznicy, określonych w § 1 

Umowy, wyłącznie w pomieszczeniach Lecznicy, tj. w Warszawie przy ulicy Słowackiego 12. W 

pozostałym zakresie Dzieło może być wykonywane w miejscu wybranym przez Lekarza. 

 

2. Lekarz w zakresie w jakim opracowanie Dzieła wymagało będzie przeprowadzenia autorskich 

Badań korzysta z: 

1) lokalu Lecznicy oraz aparatury i sprzętu należących do Lecznicy, 

2) materiałów lub leków należących do Lecznicy.  

 

 

§3.  
1. Lekarz zobowiązuje się do opracowania Dzieła i przedstawienia Dzieła Lecznicy do odbioru 

najpóźniej w terminie 30 dni od wykonania ostatniego z Badań. 

 

2. Przedstawienie Dzieła do odbioru nastąpi w formie papierowej (jeden egzemplarz) oraz 

elektronicznej (zarówno w wersji edytowalnej, jak i nieedytowalnej zapisanej w formacie pdf). 

 

3. Wykonanie Dzieła powinno zostać potwierdzone przez Strony protokołem odbioru Dzieła. 

Lecznica w terminie 14 dni od otrzymania Dzieła podpisze protokół odbioru Dzieła bez zastrzeżeń 

lub zgłosi uwagi do treści Dzieła. 

 

4. W przypadku zgłoszenia uwag do Dzieła, Lekarz zobowiązany jest do poprawienia Dzieła w 

terminie wyznaczonym przez Lecznicę i ponownego przedstawienia Dzieła Lecznicy do obioru w 

sposób określony w ust. 2 powyżej. 
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5. W przypadku, jeżeli Lecznica nadal zgłaszała będzie uwagi do Dzieła, Lecznica uprawniona 

będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub w we wskazanej części. Uprawnienie do 

odstąpienia od Umowy będzie mogło być wykonane przez Lecznicę w terminie 14 dni od 

zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). 

 

6. W przypadku, jeżeli w toku opracowywania Dzieła pacjent zrezygnuje z dalszego uczestniczenia 

w Badaniu, z przyczyn niezależnych od Lekarza, Lekarz zobowiązany będzie uwzględnić w 

wykonywanym Dziele zakończone już etapy Badania pacjenta. W przypadku, jeżeli pacjent 

zrezygnuje z dalszego Badania z przyczyn zawinionych przez Lekarza, Lecznica podejmie 

decyzję, czy Lekarz zobowiązany będzie do uwzględnienie wyników przeprowadzonego 

dotychczas Badania w opracowywanym Dziele czy też Lecznica zrezygnuje z możliwości 

otrzymania opracowania. W przypadku podjęcia decyzji o uwzględnieniu wyników 

przeprowadzonego dotychczas Badania w opracowywanym Dziele Lekarz otrzyma 

wynagrodzenie za takie Badanie na zasadach określonych w § 5 ust. 2 poniżej. 

 

 

§4.  
 

1. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru Dzieła bez zastrzeżeń, Lecznica w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 poniżej, nabędzie od Lekarza prawa do wszelkich 

wyników (rezultatów) Dzieła będących przedmiotem praw własności przemysłowej, w tym w 

szczególności prawa do wynalazku, patentu, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego 

powstałego w wyniku wykonywania Dzieła oraz wyników (rezultatów) stanowiących majątkowe 

prawa autorskie powstałe w ramach wykonywania Dzieła, w tym majątkowe prawa autorskie do 

Dzieła.  

  

2. W szczególności, nabycie przez Lecznicę majątkowych praw autorskich do utworów powstałych 

w ramach wykonywania Dzieła, w tym majątkowych praw autorskich do Dzieła obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

 

1)    utrwalanie utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym 

drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 

poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 

optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

2)    zwielokrotnianie utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej 

technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, 

fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 

także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w 

ramach systemu on-line; 

3)    w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono 

wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie, udzielenie licencji lub sublicencji; 

4)    wykorzystanie utworów do celów zgłoszenia patentowego wynalazków, które mogą zostać 

opracowane po wykonaniu Projektu; 

5)    wykorzystanie utworów dla celów sporządzenia dokumentacji ofertowej oraz dokumentacji 

kontraktowej w celu komercjalizacji wyników rozwiązań powstałych w wyniku realizacji 

Projektu; 

6)   nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do 

retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych; 

7)   wprowadzanie utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, 

sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również 

przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line równoczesne integralne 

nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną; 
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8)   publiczne wykonywanie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w 

szczególności na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i 

zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych- niezależnie od rodzaju i wielkości widowni; 

9)   w zakresie rozpowszechniania utworów i jego egzemplarzy w sposób inny niż mowa 

powyżej- publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w tym w sklepach 

internetowych i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; 

10) wykorzystywanie utworów w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub 

połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, 

uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 

reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy);  

11) eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii; 

12) wykorzystywanie utworów w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku 

firmowego służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym umieszczenie go w 

szczególności na papierze firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, 

prospektach, plakatach i informatorach. 

 

3. Strony postanawiają, że z chwilą nabycia przez Lecznicę majątkowych praw autorskich do 

utworów powstałych w ramach wykonywania Dzieła, w tym majątkowych praw autorskich do 

Dzieła, Lecznica, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 poniżej, nabędzie prawo do 

wykonywania oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

wszelkich utworów powstałych w związku z wykonywaniem Dzieła, w tym Dzieła, w tym w 

szczególności do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania ich modyfikacji lub 

przeróbek oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w 

niniejszej Umowie. 

 

4. Lekarz zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Dzieła wobec 

podmiotu uprawnionego do Dzieła z tytułu majątkowych praw autorskich. 

 

§5.  
 

1. Lekarzowi za opracowanie Dzieła, w tym wykonanie Badań, a także przeniesienie praw własności 

przemysłowej, majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz zezwolenie na wykonywanie praw 

zależnych, przysługuje w wynagrodzenie brutto stanowiące iloczyn liczby Badań oraz stawki 

wynoszącej [•] złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych od 

Lekarza zrezygnuje z Badania po wykonaniu pierwszego Etapu, o którym mowa w załączniku nr 

1, a przed rozpoczęciem wykonania drugiego Etapu,  za wykonanie pierwszego Etapu Lekarz 

otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 12 % wynagrodzenia za wykonanie Badania jednego 

pacjenta w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych od Lekarza zrezygnuje z 

Badania po wykonaniu pierwszego zestawu badań w ramach drugiego Etapu, o którym mowa w 

załączniku nr 1, a przed rozpoczęciem drugiego zestawu Badań,  za wykonanie badań do tej chwili 

Lekarz otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 37 % wynagrodzenia za wykonanie Badania 

jednego pacjenta w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych od Lekarza 

zrezygnuje z Badania po wykonaniu drugiego zestawu badań w ramach drugiego Etapu, o którym 

mowa w załączniku nr 1, a przed rozpoczęciem trzeciego zestawu Badań,  za wykonanie badań do 

tej chwili Lekarz otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 62 % wynagrodzenia za wykonanie 

Badania jednego pacjenta w pełnym zakresie. Jeżeli pacjent, z przyczyn niezależnych od Lekarza 

zrezygnuje z Badania po wykonaniu trzeciego zestawu badań w ramach drugiego Etapu, o którym 

mowa w załączniku nr 1, a przed wizytą podsumowującą,  za wykonanie badań do tej chwili 

Lekarz otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 87 % wynagrodzenia za wykonanie Badania 

jednego pacjenta w pełnym zakresie. 
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3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Lecznicę prawidłowo 

wystawionego rachunku przez Lekarza.  

 

4. Podstawę do wystawienia rachunku przez Lekarza stanowić może tylko i wyłącznie 

zaakceptowany przez Lecznicę protokół odbioru Dzieła. 

 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje całość roszczeń Lekarza 

względem Lecznicy z tytułu opracowania Dzieła i przeniesienie praw własności przemysłowej, 

majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

 

§6.  
Lekarz oświadcza, iż: 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 

2) posiada prawo do wykonywania zawodu, 

3) posiada specjalizację z zakresu dermatologii, chirurgii lub chirurgii plastycznej jest wpisany 

do rejestru praktyk prywatnych pod numerem ……………………. 

4) przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy wykonany zostanie poza prowadzoną przez 

Lekarza działalnością gospodarczą. 

1. Lekarz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom Lecznicy na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Badania, w tym zabiegów, na potrzeby wykonania 

Dzieła, w szczególności z powodu niezachowania należytej staranności, przy uwzględnieniu 

obowiązujących Lekarza zasad etyki oraz aktualnych wskazań wiedzy medycznej.  

 

§7.  
1. Lekarz zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu, do: 

1) zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu w 

związku z wykonywanymi w Lecznicy czynnościami zawodowymi, 

2) lojalności wobec Lecznicy oraz lekarzy i personelu w niej pracujących, 

3) nie podejmowania działań na szkodę Lecznicy, w szczególności do nienakłaniania pacjentów 

Lecznicy do zrezygnowania z jej usług, niepozyskiwania pacjentów Lecznicy celem 

udzielania im usług oraz do nienakłaniania personelu medycznego Lecznicy do rozwiązania 

umów z Lecznicą.  

 

2. W razie niestawiennictwa Lekarza na umówioną wcześniej wizytę/zabieg Lecznica, bez 

uprzedniego poinformowania Lecznicy o niestawiennictwie z co najmniej 5 dniowym 

uprzedzeniem, Lecznica może obciążyć Lekarza karą umowną w wysokości 2.000 (dwa tysiące) 

złotych za każdy taki przypadek. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.  

 

3. W razie opóźnienia w wykonaniu Dzieła przekraczającego 21 dni, Lecznica uprawniona będzie do 

odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego. W przypadku 

odstąpienia przez Lecznicę od Umowy z powodu, o którym mowa powyżej, Lecznica może żądać 

od Lekarza zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Zapłata kary 

umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary. 

 

 

§8.  
1. Badania prowadzone będą w okresie od 05.03. 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, przy czym 

wskazany przedział czasu ma charakter wyłącznie orientacyjny, co oznacza, że w razie takiej 

potrzeby Lecznica będzie mogła zlecać Lekarzowi Badania zarówno przez dniem 05.03.2019 

roku jak i po dniu 31 grudnia 2018 roku. Lekarz oświadcza, że na potrzeby wykonania jednej 

przewidzianej wizyty zabiegowej w Badaniu dysponował będzie odpowiednim zasobem czasu w 

wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo w przedziale 9:00 - 20:00 (przez tydzień należy 

rozumieć dni roboczego od poniedziałku do piątku). 



 6 

 

2. Szczegółowy harmonogram Badań będzie na bieżąco ustalany przez Lecznicę i podawany do 

wiadomości Lekarza. Lekarz zobowiązany jest przeprowadzić Badanie nie później niż w terminie 

10 dni od daty otrzymania zlecenia Badania od Lecznicy. 

 

Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają realizację Umowy, a przez które rozumie 

się: 

1) utratę przez Lekarza uprawnień niezbędnych do opracowania Dzieła; 

2) zaprzestanie płacenia wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie Lecznicy, 

3) wstrzymania realizacji Projektu. 

 

§9.  
1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnego i zewnętrznego zdarzenia, na którego wystąpienie i 

trwanie Strona nie ma wpływu, oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia 

należytej staranności – Siła Wyższa, Strony nie ponoszą względem siebie odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej wykonanie Umowy ulega zwieszeniu do czasu jej ustania. 

3. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana w terminie 1 dnia 

zawiadomić drugą Stronę o jej zaistnieniu i o ustaniu, jak również jest zobowiązana w terminie 7 

dni od ustania Siły Wyższej, do przedstawienia odpowiednich dowodów wraz z pisemnym 

wyjaśnieniem. 

4. Każda ze stron jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań, zmierzających do zapobieżenia 

wystąpienia Siły Wyższej, a w przypadku jej wystąpienia do dołożenia wszelkich starań 

zmierzających do ograniczenia jej negatywnych skutków. 

 

§10.  

1. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory, które mogą w przyszłości wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Lecznicy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres badań stanowiących podstawę do przygotowania Dzieła przez 

Lekarza 

 

 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

Lecznica       Lekarz 
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Przeprowadzenie kwalifikacji probantów i potwierdzone przez chirurga umówienie 

zabiegu liposukcji: 
 

Etap I 

 

1. Wizyta przesiewowa z podpisem przez pacjenta zgody i przeprowadzeniem opisanych w 

Protokole badań  

2. Randomizacja (weryfikacja wyników badań i potwierdzenie telefoniczne chęci udziału pacjenta w 

badaniu.  

Randomizacja do ramienia badania 

3. Potwierdzona przez zespół chirurgiczny rejestracja pacjenta na liposukcję. 

 

Etap 2. 

 

Wykonanie trzech Badań, na które składają się, wykonane zgodnie z Protokołem: : 

 wizyta zabiegowa  z podaniem materiału komórkowego i laseroterapią, 

- wizyta kontrolna oceniająca wyniki badania i monitorujące działania niepożądane, 

- raport badawczy zawierający analizę obserwowanych reakcji i zdarzeń z poszczególnych 

Badań   

 

Etap końcowy 

 

- Badanie zakańczające wraz z przygotowaniem autorskiego opracowania podsumowującego 

poszczególne raporty badawcze i opisującego obserwowane zmiany i zależności w ramach 

Badań wykonanych w etapie I oraz etapie II (takich jak: analiza technicznych możliwości 

wykonania zabiegu w zależności od warunków osobniczych i stanu skóry probanta, analiza 

obserwowanych wyników i działań niepożądanych).  
 


