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FORMULARZ ZAMÓWIENIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO 

Dane zamawiającego Dane do wysyłki 

Zamawiający 

Kierownik Jednostki/ 
Grantu/Promotor 

KONTO UŻYTKOWNIKA 

Zespół badawczy/
Pracownia 

Katedra 

Wydział 

+48 58  

+48 58 

Instytucja 

NIP 

Kod i Miasto 

Ulica 

Nr 

 Telefon 

Fax 

E-mail 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nr katalogowy Nazwa Format Ilość Cena jedn. Koszt całkowity 

SUMA 

Wyżej wymieniony materiał biologiczny zostanie 
wykorzystany:   

Jeśli to możliwe, w przypadku, gdy materiał będzie wykorzystany do realizacji badań finansowanych    
ze środków publicznych, prosimy o podanie nazwiska kierownika projektu oraz numeru grantu.  

(Informacja na temat wykorzystania udostępnionego materiału, nie jest przekazywana osobom trzecim, służy wyłącznie do przygotowania rocznego raportu z działalności Kolekcji).  

Akceptuję i wyrażam zgodę na warunki zawarte w umowie użytkownika końcowego MTA. 

W publikacjach uzyskanych z użyciem zamówionych plazmidów bądź szczepów drobnoustrojów, zobowiązuję się podać Kolekcję Plazmidów i 
Drobnoustrojów UG jako źródło materiału (przy nazwie szczepu/plazmidu należy podać numer nadany przez KPD). 
W przypadku użycia materiału, którego konstrukcja została opisana w publikacji naukowej, zobowiązuję się do zacytowania pracy źródłowej. 

Oświadczam, że posiadam warunki do bezpiecznej pracy z otrzymanym od KPD materiałem biologicznym.  

W przypadku prośby o udostępnienie materiału biologicznego, którego dotyczy ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.     
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych., Dz. U. nr 76 poz.  811 z późniejszymi zmianami) zamawiający, musi spełniać w udokumentowany sposób warunki ustawy.

Oświadczam, że jednostka, w której pracuję posiada zezwolenie na prowadzenie prac z użyciem GMO/ GMM. 

Data Podpis 

Wypełniony i podpisany formularz lub jegi skan należy przesłać na adres:

KOLEKCJA PLAZMIDÓW I DROBNOUSTROJÓW 
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Wita Stwosza 59 
80-308 Gdańsk
Fax +48 58 523 6074,  Tel. +48 58 523 wew. 6070, 6100
E-mail: kpd@biol.ug.edu.pl



page 2 of 2 Order Form for Biological Material (10/16) 
for PUBLIC deposits only 

Wypełnia KPD UG 

Realizacja zamówienia                        Data wpłynięcia zamówienia 

 TAK
 NIE       Przyczyna: 

Data realizacji zamówienia 

Dr Anna-Karina Kaczorowska  

      SAVE form    PRINT form

KOLEKCJA  PLAZMIDÓW  I  DROBNOUSTROJÓW  UG
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Standardowa umowa o przekazaniu materiału biologicznego 
 


 
Preambuła 
 
Niniejsza umowa dotyczy wykorzystania, udostępniania i jakiegokolwiek innego postępowania z 
MATERIAŁEM przekazanym przez Kolekcję Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu 
Gdańskiego i jest zawierana w celu zapewnienia  


• Identyfikowalności i monitorowania pochodzenia materiału biologicznego 


• Wysokich standardów jakości, ochrony i bezpieczeństwa  


• Ochrony praw własności intelektualnej  


• Uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści  


 
Definicje 
 
KOLEKCJA – Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego, KDP, która 
przekazuje materiał biologiczny 


UMOWA – niniejszy dokument 


ODBIORCA – strona, której kolekcja przekazuje materiał. W przypadku, kiedy ODBIORCĄ nie jest 
UŻYTKOWNIK KOŃCOWY lecz PODMIOT POŚREDNICZĄCY, podmiot ten zobowiązuje się 
przekazać UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU zarówno MATERIAŁ wraz z UMOWĄ                                       
w niezmienionej formie.  


UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Naukowiec bądź inna osoba pracująca pod jego bezpośrednim 
nadzorem (np. student, technik) 


PODMIOT POŚREDNICZĄCY: Strona trzecia, niezależna od UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, która 
składa zamówienie na rzecz UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO i której Kolekcja przesyła materiał. 
Strona trzecią mogą być sprzedawcy hurtowi, importerzy lub inni pośrednicy, niezwiązani                            
z instytucją UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. 


DEPONUJĄCY: Osoba(y) lub podmiot, który przekazał MATERIAŁ ORYGINALNY KOLEKCJI.  


MATERIAŁ: MATERIAŁ ORYGINALNY, MATERIAŁ POTOMNY i jego NIEZMODYFIKOWANE 
POCHODNE. MATERIAŁ nie obejmuje MODYFIKACJI. 


MATERIAŁ ORYGINALNY – materiał biologiczny (np. szczepy drobnoustrojów, szczepy wirusów, 
plazmidy, DNA genomowy, biblioteki DNA) pierwotnie dostarczony KOLEKCJI przez 
DEPONUJĄCEGO. 


MATERIAŁ POTOMNY – niezmodyfikowany materiał wywodzący się z MATERIAŁU 
ORYGINALNEGO w tym, lecz nie wyłącznie kolejny pasaż drobnoustroju, namnożone potomstwo 
fagowe, powielone wektory plazmidowe.  


NIEZMODYFIKOWANE POCHODNE: Materiał biologiczny lub substancje chemiczne  pochodzące 
lub stanowiące funkcjonalną podjednostkę MATERIAŁU, w tym między innymi oczyszczone 
frakcje, wyrażone produkty genów, substancje wytwarzane poprzez wzrost drobnoustrojów, 
wyizolowane białka lub materiał genetyczny.  


MODYFIKACJE: Substancje wytworzone lub stworzone przez odbiorcę przy użyciu MATERIAŁU, 
które nie są MATERIAŁEM POTOMNYM lub nie stanowią NIEZMODYFIKOWANYCH 
POCHODNYCH, posiadające nowe właściwości. MODYFIKACJE obejmują miedzy innymi 
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zrekombinowane klony drobnoustrojów oraz zrekombinowane cząsteczki DNA. 


GMM: mikroorganizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący 
w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji 


Cele komercyjne: Wykorzystanie MATERIAŁU w celu osiągnięcia zysku.  


UNORMOWANA PRAWNIE WYMIANA MATERIAŁU: Transfer MATERIAŁU pomiędzy kolekcjami 
naukowymi lub repozytoriami materiału biologicznego w celu jego zdeponowania i dalszej 
dystrybucji przez kolekcję otrzymującą MATERIAŁ na warunkach określonych w umowie o 
przekazaniu materiału, równoważnych i odpowiadających tym, ustanowionym w umowie 
Kolekcji przekazującej MATERIAŁ. Obejmuje także wymianę MATERIAŁU dla celów 
niekomercyjnych pomiędzy naukowcami współpracującymi w ramach wspólnego projektu 
badawczego, pracującymi w tym samym Laboratorium lub w różnych Instytutach naukowych 
uczestniczących w realizacji wspomnianego projektu.  


 
 


1. ODBIORCA zgadza się, że wszelkie informacje przekazane przez KOLEKCJĘ, w związku z 
zamówieniem MATERIAŁU są kompletne, rzetelne, oraz zgodne z odnośnymi przepisami 
prawa i regulacjami. 


2. ODBIORCA zgadza się, że MATERIAŁ zakwalifikowany do 2 lub 3 grupy zagrożenia 
biologicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 kwietnia 2005 r., Dz. 
Ust. Nr 81 poz. 716 wraz z jego aktualizacjami może być chorobotwórczy dla ludzi bądź 
zwierząt oraz że jego pochodne produkty oraz MODYFIKACJE nie ujęte w wyżej 
wymienionym rozporządzeniu  mogą być w niektórych warunkach patogenne.  


3. ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że przekazywany MATERIAŁ oraz powstałe w 
laboratorium ODBIORCY MODYFIKACJE mają charakter eksperymentalny i mogą stanowić  
zagrożenie biologiczne. ODBIORCA przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w 
związku z użytkowaniem, przechowywaniem, przenoszeniem i utylizacją MATERIAŁU i jego 
MODYFIKACJI, zobowiązując się przy tym do przestrzegania wszelkich stosownych środków 
ostrożności, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. ODBIORCA 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze wszelkimi obowiązującymi ustawami, 
rozporządzeniami i regulacjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.  


4. W związku z powyższym zawierając niniejszą UMOWĘ, ODBIORCA potwierdza, że (i) 
procedury stosowane w jego laboratorium są zgodne z zasadami obchodzenia się z 
czynnikami stwarzającymi zagrożenie biologiczne i zasadami ich utylizacji, (ii) dostęp do 
MATERIAŁU będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez ODBIORCĘ, posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone do pracy ze wspomnianym MATERIAŁEM. W 
przypadku zamówienia MATERIAŁU będącego GMM, ODBIORCA oświadcza, że posiada 
odpowiednie warunki do pracy z GMM, a jeśli wymaga tego jurysdykcja jego kraju także 
stosowne zezwolenie na użycie GMM. 


5. ODBIORCA, nie może sprzedawać, udostępniać, użyczać, czy reprodukować w celu 
dystrybucji, lub w inny sposób przekazywać MATERIAŁU stronie trzeciej bez uzyskania 
pisemnej zgody KOLEKCJI, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonej w niniejszej Umowie, 
kiedy ODBIORCA jest PODMIOTEM POŚREDNICZĄCYM i przekazuje materiał w sposób 
legalny w ramach UNORMOWANEJ PRAWNIE WYMIANY MATERIAŁU. UŻYTKOWNIK 
KOŃCOWY zgadza się kierować do KOLEKCJI wszelkie prośby od osób trzecich o dostarczenie 
MATERIAŁU.   


6. Pod warunkiem stosowania się do warunków i ograniczeń określonych w niniejszej UMOWIE 
oraz przepisów ustawowych, wykonawczych lub innych ograniczeń wynikających m.in. z 
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praw osób trzecich, ODBIORCA może wykorzystywać MATERIAŁ dla celów niekomercyjnych 
w każdy dowolny sposób zgodny z prawem. 


7. W przypadku zamiaru wykorzystania MATERIAŁU lub MODYFIKACJI w celach 
komercyjnych, Odbiorca jest odpowiedzialny za ustalenie, z wyprzedzeniem, w dobrej 
wierze podziału wszelkich korzyści (i) z odpowiednimi organami kraju pochodzenia 
MATERIAŁU wskazanym w dokumentacji KOLEKCJI lub (ii) jeśli materiał został 
skonstruowany (ma autora) to podmiotem/autorem, któremu przysługują prawa z tytułu 
własności intelektualnej.  


8. ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że zapisy niniejszej Umowy nie gwarantują, że 
dostarczony przez KOLEKCJĘ MATERIAŁ jest wolny od praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich, które mogą mieć zastosowanie również w stosunku do części lub 
pochodnych przekazanego MATERIAŁU. Odbiorca, w ramach UMOWY nie nabywa żadnych 
praw patentowych, licencji, praw własności bądź innych praw w odniesieniu do MATERIAŁU.  


9. W publikacjach uzyskanych z użyciem MATERIAŁU lub danych uzyskanych od KOLEKCJI, 
ODBIORCA jest zobowiązany podać KOLEKCJĘ jako źródło materiału. W przypadku użycia 
MATERIAŁU, którego konstrukcja została opisana w publikacji naukowej ODBIORCA 
zobowiązany jest do zacytowania tej pracy.  


10. W ramach stosowanego systemu jakości i przyjętych procedur, KOLEKCJA zapewnia, w 
stopniu w jakim, to możliwe, że MATERIAŁ w momencie wysyłki do odbiorcy jest czysty, 
żywotny i zdolny do reprodukcji/ replikacji. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej 
gwarancji muszą zostać zgłoszone Kolekcji pisemnie w ciągu 30 dni od dnia wysyłki 
MATERIAŁU i muszą zostać uznane przez KOLEKCJĘ. W przypadku uznania reklamacji, 
wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym ODBIORCY oraz całkowita 
odpowiedzialność KOLEKCJI będą ograniczać się do bezpłatnej wymiany MATERIAŁU.   


11. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych powyżej 
MATERIAŁ oraz wszelkie odnośne informacje zapewniane przez KOLEKCJĘ są oferowane               
w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnego rodzaju gwarancji, wyrażonej bezpośrednio lub 
dorozumianej, w tym lecz nie wyłącznie, autentyczności, typowości, bezpieczeństwa, 
przydatności do konkretnego celu, poprawności i dokładności danych.  


12. KOLEKCJA oraz DEPONUJĄCY nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w 
bezpośredni lub pośredni sposób na skutek wykorzystywania,  przechowywania lub innego 
postępowania z dostarczonym przez KOLEKCJĘ MATERIAŁEM, MATERIAŁEM POTOMNYM, 
jego NIEZMODYFIKOWANYMI POCHODNYMI bądź MODYFIKACJAMI. 


13. Warunki niniejszej umowy oraz wszystkie kontrakty podlegają i będą interpretowane 
zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 


14. Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy, Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu spór zostanie poddany pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Gdańsku.  
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