Umowa zlecenia nr …../PRO/2018
Zawarta w dniu 27.02.2018r. w Warszawie pomiędzy: ALREH MEDICAL Sp. z o.o.
ul. FILTROWA 81 /27 02-032 Warszawa NIP: 5252322473, REGON: 140002186, zwanym
dalej Zleceniodawcą,
a
, zamieszkałym…………………………………………………., legitymującym się nr dow
os…………………………………, PESEL:……………………………………………………..
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób
samodzielny następujących prac:
1. ETAP I: opracowanie koncepcji modelu iSTANDER PRO na bazie wymagań Zamawiającego co
do niezbędnych funkcjonalności urządzenia. Koncepcja modelu rozumiana jest jako FDS
(functonal design spect.) - Opis techniczny produktu i wymagań z zapisem wszystkich
wymagań i funkcji. W ramach tego etapu Oferent zobowiązany do dostarczenia kilku
koncepcji wzorniczych urządzenia celem określenia fnalnego kierunku prac projektowych.
2. ETAP II: wykonanie projektu wzorniczo-technologicznego oraz dokumentacji wykonawczej
niezbędnej do wykonania prototypu urządzenia iSTANDER PRO.
3. ETAP III: nadzór autorski nad pracami przedprototypowymi oraz wdrożeniem do produkcji
urządzenia. Ewentualna korekta projektu celem usunięcia nieprawidłowości działania
mechanizmów jeśli takowe będą miały miejsce.
4. Całość dokumentacji projektowej obejmować będzie dokumentację w formie elektronicznej
(modele 3D w formacie STEP, DWG). Wykonawca zobowiązany jest określić wszelkie
niezbędne normy jakie powinno spełniać urządzenie przy dopuszczeniu do użytkowania.

§2
Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
Etap 1 - ……………………….
Etap 2- ………………………..
Etap 3 - ……………………....

§3
Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą
Zleceniodawcy. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę
o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia i zgody
Zleceniodawcy odpowiedzialny będzie tylko za brak należytej staranności w wyborze
zastępcy.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………...2018 do 30.06.2018

w związku z realizacją projektu „iStander Pro- urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji
dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego” nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17.
Po zakończeniu prac określonych w § 1 oraz otrzymaniu zapłaty za przedmiot umowy, wszelkie

prawa własności dotyczące praw autorskich do projektu i otrzymanej dokumentacji
wykonawczej oraz technologicznej, przechodzą na Zleceniodawcę.

§5
1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z 2 tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność
za wynikłą stąd szkodę w wysokości kosztów Zleceniodawcy poniesionych w ramach
tejże umowy w okresie jej obowiązywania.
§6
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.
§7
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o umowie zlecenia.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron.
*) niepotrzebne skreślić

(podpis zleceniodawcy)

(data i podpis pracownika)

PROTOKÓŁ ODBIORU
Potwierdza się odbiór usługi realizowanej w ramach budżetu "iStander Pro- urządzenie
aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego " nr:
POIR.01.01.01.-00-0424/17:

Wykonawca

Odbiorca

Pieczęć i podpis

Pieczęć i podpis

