
Umowa indywidualnego opracowania stabilizacji - fazy III protokołu DLS. 

1. Strony umowy 

Sprzedający:

Imię i nazwisko: Marek Skoczylas, 
Adres zamieszkania: ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów 

Zamawiający 

Imię i nazwisko: ….....................................................................................................
Adres zamieszkania: …................................................................................................

2. Przedmiot umowy 

a) Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie na rzecz Zamawiającego przez 
Sprzedającego ostatniej części planu dietetycznego o nazwie „protokół DLS” czyli 
fazy III zwanej „Stabilizacja”. 

b) Faza III czyli „Stabilizacja” podobnie jak zakupiony wcześniej przez 
Zamawiającego „protokół DLS” jest indywidualnym planem dietetycznym. 

c) Faza III czyli „Stabilizacja” może być udostępniona jedynie osobom które są 
posiadaczami „protokołu DLS”. 

3. Forma zapłaty 

a) Zamawiający może nabyć fazę III protokółu DLS czyli „Stabilizację” poprzez 
przekazanie Sprzedającemu opinii na temat przeprowadzonych przez siebie dwóch 
pierwszych faz protokołu DLS w formie VIDEO oraz kopii dokumentacji medycznej 
dotyczącej diagnozy choroby podstawowej Zamawiającego. 

b) Opinia VIDEO powinna być zawarta w formie pliku w jednym z poniższych 
rozszerzeń: *.avi, *.mp4, *.wmv, *.mov. Plik powinien zawierać ścieżkę dźwiękową,
której jakość pozwala na zrozumienie wypowiadanych przez Zamawiającego słów. 

c) Kopia dokumentacji medycznej stwierdzającej diagnozę choroby podstawowej, 
może być wydana w formie skanu lub zdjęcia. Pliki powinny być zawarte w jednym z
poniższych rozszerzeń: *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png. 

d) Opinia VIDEO musi być zaakceptowana przez Sprzedającego. Sprzedający 



zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opinii VIDEO bez podania przyczyny. 

4. Założenia główne 

a) Zamawiający oświadcza, iż wydana przez niego opinia w formie VIDEO na temat 
planu dietetycznego o nazwie protokół DLS – jest zgodna z prawdą. 

b) Zamawiający oświadcza, iż plik VIDEO oraz dołączona do opinii VIDEO 
dokumentacja medyczna, jest jego własnością i wyraża zgodę na ich publikację 
(pliku VIDEO i dokumentacji) w sieci internet przez Sprzedającego (po ukryciu 
danych newralgicznych typu, numer pesel, nazwisko czy numer prawa wykonywania 
zawodu lekarza). 

c) Opinię w formie VIDEO oraz duplikat dokumentacji medycznej Zamawiający 
udostępnia Sprzedającemu na okres osiemdziesięciu lat. Zamawiający przekazuje 
Sprzedającemu prawa autorskie do wszystkich przesłanych jemu materiałów. 

d) Żadne okoliczności w przyszłości dotyczące Zamawiającego a w szczególności - 
jego stan zdrowia, stan materialny, bądź inne bliżej nie sprecyzowane nie mogą 
stanowić podstawy do odstąpienia od niniejszej umowy. 

e) W przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wypłaci on 
Sprzedającemu za przekazane mu treści oraz fazę III protokołu DLS czyli 
„Stabilizację” - dziesięć średnich pensji krajowych brutto jakie w chwili rozwiązania 
umowy wypłacane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Prawa autorskie 

a) Prawa autorskie do wszystkich przekazywanych Zamawiającemu treści nadal 
zachowuje Sprzedający. 

b) Treści otrzymane od Sprzedającego łącznie z fazą III protokołu DLS czyli 
„Stabilizacją” są udostępniane na zasadzie licencji wyłącznie do użytku prywatnego. 
Nie mogą być przez Zamawiającego rozpowszechniane lub używane w celach 
handlowych bądź zarobkowych. 

c) Żadna część treści otrzymanych od Sprzedającego nie może być przez 
Zamawiającego udostępniana, reprodukowana, przechowywana w systemach 
wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie osobom trzecim i nie 
wymienionym w umowie. Tyczy się to wszelkich dostępnych środków komunikacji i 
przekazu informacji. W szczególności form elektronicznych, mechanicznych, 
fotokopii lub innych sposobów. 

d) Jeśli Zamawiający w sposób nielegalny będzie dokonywał czynów zabronionych 



wymienionych w punkcie 5c, wypłaci od Sprzedającemu dziesięć średnich pensji 
krajowych brutto jakie w chwili dokonania czynów opisanych w punkcie 5c 
wypłacane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – za jedną utraconą licencję z 
osobna. 

6. Wyłączenie odpowiedzialności 

a) Informacje które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego przekazane są mu 
wyłącznie do celów informacyjnych i mają służyć Zamawiającemu wyłącznie do 
poszerzenia wiedzy na temat potencjalnych czynników powodujących choroby 
autoimmunologiczne. 

b) Informacje które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego nie są namową do 
zaprzestania obecnego procesu leczenia czy podjęcia leczenia jakąkolwiek inną 
metodą. Informacje które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego nie mogą być 
także interpretowane jako porada medyczna. 

c) Informacje które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego nie mogą być 
traktowane jako źródło wiedzy wiążącej specjalistycznej czy naukowej. Informacje 
które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego nie mają charakteru wiążącego i nie 
mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na 
podstawie informacji które Zamawiający otrzyma od Sprzedającego. Sprzedający 
oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności przekazanych Zamawiającemu treści 
do określonego celów lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania 
z tych treści. Zamawiający korzystając z informacji które otrzyma od sprzedającego 
działa na własną odpowiedzialność. 

Podpis Zamawiającego (proszę się czytelnie podpisać): 

Podpis..................................................................................................


