
   --------------------------------------------------------------------- Załącznik nr 10 

 

Repertorium A Nr .…………./…….. 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia [●] roku dwa tysiące dwudziestego ([●].[●]..____) przede mną [●] Notariuszem  

w ___________, prowadzącym Kancelarię Notarialną w [●], w siedzibie tej Kancelarii, 

stawili się:  

1. [●], syn/córka [●] i [●], według oświadczenia zamieszkały/zamieszkała: [●] (adres 

miejsca zamieszkania ul. [●]), adres do korespondencji, jeśli inny niż miejsce 

zamieszkania:………., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o 

numerze i serii [●], ważnym do [●] roku, PESEL: [●], działając w imieniu i na rzecz 

spółki [●] (dalej jako „Lider Konsorcjum”) ----------------------------------------------  

2. [●], syn/córka [●] i [●], według oświadczenia zamieszkały: [●] (adres miejsca 

zamieszkania: ul. [●]), adres do korespondencji, jeśli inny niż miejsce 

zamieszkania:………., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o 

numerze i serii [●], ważnym do [●] roku, PESEL: [●], działając w imieniu i na rzecz 

spółki [●] (dalej jako „Konsorcjant 1”) --------------------------------------------------  

3. [●], syn/córka [●] i [●], według oświadczenia zamieszkały: [●] (adres miejsca 

zamieszkania: ul. [●]), adres do korespondencji, jeśli inny niż miejsce 

zamieszkania:………., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o 

numerze i serii [●], ważnym do [●] roku, PESEL: [●], działając w imieniu i na rzecz 

spółki [●] (dalej jako „Konsorcjant 2”) --------------------------------------------------  

 

Lider Konsorcjum, Konsorcjant 1 oraz Konsorcjant 2 zwani są również dalej łącznie 

„Konsorcjantami”, a każdy z nich z osobna „Konsorcjantem”. ------------------------------  

 

Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie okazanych i powołanych wyżej 

dowodów osobistych/paszportów.  ------------------------------------------------------------------  

 

OŚWIADCZENIA O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI  

W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 5 

KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 
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§ 1. 

1. Stawający oświadczają, że w dniu [●] [●] 2020 roku została zawarta Umowa nr [●]  

o dofinansowanie Projektu dotyczącego opracowania i realizacji Terapii CAR/CAR-T 

(zwana dalej „Umową”) pomiędzy Agencją Badań Medycznych z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, REGON: 

38286515, NIP: 5252783949, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 

Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 oraz z 2020 r. poz. 567) (dalej jako 

„Agencja”), a Liderem Konsorcjum, Konsorcjantem 1 oraz Konsorcjantem 2, na mocy 

której to Umowy Liderowi Konsorcjum, Konsorcjantowi 1 oraz Konsorcjantowi  

2 działającymi w ramach konsorcjum udzielone zostało przez Agencję dofinansowanie 

na Projekt (zdefiniowany szczegółowo w Umowie); -----------------------------------------  

2. Zgodnie z § 16 ust. 10 powołanej Umowy, Konsorcjanci zobowiązali się ustanowić  

na rzecz Agencji zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających  

z Umowy poprzez ustanowienie na okres realizacji Projektu oraz na okres  

5 lat od dnia jego zakończenia oświadczenia Lidera Konsorcjum oraz Konsorcjantów  

o poddaniu się egzekucji w stosunku do Agencji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. -----------------------------------------  

 

§ 2. 

1. [●] w wykonaniu postanowień Umowy, w zakresie zobowiązania pieniężnego solidarnego 

z pozostałymi Konsorcjantami wskazanego w treści Umowy opisanej powyżej, poddaje 

Lidera Konsorcjum egzekucji, wprost z niniejszego aktu notarialnego na rzecz Agencji 

w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty łącznej 

wynoszącej [●], gdzie zdarzeniami, od których uzależniony jest powyższy obowiązek 

jest brak zapłaty kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi według postanowień 

Umowy oraz dwukrotne wezwanie Lidera Konsorcjum i Konsorcjantów do zapłaty kwoty 

dofinansowania podlegającej zwrotowi na podstawie postanowień Umowy z terminem 

zapłaty nie dłuższym niż 7 dni,  

za pośrednictwem listu poleconego nadanego w formie przesyłki rejestrowanej (na adres 

korespondencyjny: [●]) w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1529, ze zm.), co zostanie stwierdzone 

właściwym dokumentem, zaś bezskuteczny upływ terminu do zapłaty zostanie 

stwierdzony właściwym oświadczeniem Agencji w formie  
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z podpisem notarialnie poświadczonym. 

  

2. [●] w wykonaniu postanowień Umowy, w zakresie zobowiązania pieniężnego 

solidarnego z pozostałymi Konsorcjantami wskazanego w treści Umowy opisanej 

powyżej, poddaje Konsorcjanta 1 egzekucji, wprost z niniejszego aktu notarialnego 

na rzecz Agencji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 

łącznej wynoszącej [●], gdzie zdarzeniami, od których uzależniony jest powyższy 

obowiązek jest brak zapłaty kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi według 

postanowień Umowy oraz dwukrotne wezwanie Lidera Konsorcjum  

i Konsorcjantów do zapłaty kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy z terminem zapłaty nie dłuższym niż 7 dni, za 

pośrednictwem listu poleconego nadanego w formie przesyłki rejestrowanej (na adres 

korespondencyjny: [●]) w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 

Prawo pocztowe, co zostanie stwierdzone właściwym dokumentem, zaś bezskuteczny 

upływ terminu do zapłaty zostanie stwierdzony właściwym oświadczeniem Agencji w 

formie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

  

3. [●] w wykonaniu postanowień Umowy, w zakresie zobowiązania pieniężnego 

solidarnego z pozostałymi Konsorcjantami wskazanego w treści Umowy opisanej 

powyżej, poddaje Konsorcjanta 2 egzekucji, wprost z niniejszego aktu notarialnego 

na rzecz Agencji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 

łącznej wynoszącej [●], gdzie zdarzeniami, od których uzależniony jest powyższy 

obowiązek jest brak zapłaty kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi według 

postanowień Umowy oraz dwukrotne wezwanie Lidera Konsorcjum  

i Konsorcjantów do zapłaty kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy z terminem zapłaty nie dłuższym niż 7 dni, za 

pośrednictwem listu poleconego nadanego w formie przesyłki rejestrowanej (na adres 

korespondencyjny: [●]) w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 

Prawo pocztowe, co zostanie stwierdzone właściwym dokumentem, zaś bezskuteczny 

upływ terminu do zapłaty zostanie stwierdzony właściwym oświadczeniem Agencji w 

formie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

  

 

§ 3. 
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Zobowiązanie Konsorcjantów wskazane w § 2 jest zobowiązaniem solidarnym.  -------  

 

§ 4. 

Wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o nadanie niniejszemu aktowi notarialnemu 

klauzuli wykonalności w terminie do dnia [●].

  

 

§ 5. 

Notariusz poinformował Stawających o treści odpowiednich przepisów Kodeksu 

cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności o treści art. 777 § 1 

pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz treści art. 786 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 6. 

Wypisy tego aktu należy wydawać wszystkim podmiotom, wymienionym w treści 

niniejszego aktu notarialnego. ---------------------------------------------------------------  

 

§ 7. 

Koszty tego aktu ponoszą Stawający. ------------------------------------------------------  

 

Opłaty wynoszą: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- taksa notarialna na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, 

poz. 237)  ------------------------------------------------------------------------ 2.500 złotych; 

- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 

11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.  

z 2011 roku, Nr 177 poz. 1054 ze zm.)  ----------------------------------------------- 575 złotych. 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

 


