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UMOWA NR ……………………. 

(Sprawa Nr ………………..) 

 

 

W dniu ……………………… w Warszawie pomiędzy:  

Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą przy ulicy 

Koszykowej 78, 00-671 Warszawa, zwanym dalej „Udzielający zamówienia”, wpisanym  

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 1132555793, REGON: 

140130346, reprezentowanym przez:  

 

Płk mgr. farm. Piotra KLAMROWSKIEGO - Dyrektora 

 

a ……………………………. z siedzibą przy ul. ……………………, ………………….., zwanym 

dalej „Przyjmujący zamówienie”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………., posiadającym NIP: ……………….., REGON: …………, reprezentowanym przez: 

 

………………………………… - ………………………… 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 30 000 euro, przedmiotowa 

umowa została zawarta zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmie do wykonania, a Udzielający zamówienia, zleca do wykonania 

świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacyjnych badań serologicznych wykonywanych dla 

WCKiK SP ZOZ  w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie za wykonane 

świadczenia zdrowotne maksymalną cenę brutto w  kwocie: …………….. (słownie: 

………………….), na podstawie otrzymanych faktur, wystawionych zgodnie z cennikiem 

wskazanym w załączniku nr 1. 

3. Załącznik nr 1 określa rodzaje badań, ich ilości, cenę jednostkową oraz termin oczekiwania na 

wynik. 

4. W przypadku wyczerpania któregoś z rodzajów badań określonych w załączniku nr 1, 

w trakcie trwania umowy, Zleceniodawca może dokonać zamiany ilości badań kosztem 

innego rodzaju badań. Zmiana ilości badań w poszczególnych ich rodzajach może się 
odbywać wyłącznie w ramach ogólnej wartości umowy. 

5. Każdorazowa zmiana ilości badań będzie powodowała konieczność sporządzenia aneksu 

załącznika nr 1. 

6. Przyjmujący zamówienie gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez okres trwania umowy. 

 

§ 2 

 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, środki oraz kadrę 
zapewniającą należyte wykonanie świadczeń zdrowotnych, w sposób zgodny z prawem  

i oczekiwaniem Udzielającego zamówienia. Minimalna liczba osób udzielających świadczenia 

wynosi: 4 osób. 

2. Strony oświadczają, że świadczenia zdrowotne nie będą zlecane i wykonywane przez osoby 

trzecie.  

3. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie zleceń wystawianych przez 
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Udzielającego zamówienia i wyłącznie w oparciu o materiał przekazany, który spełnia wymagania 

określone ich zakresem i właściwością. 
4. Materiał do wykonania świadczeń zdrowotnych będzie dostarczany do punktu odbioru 

Przyjmującego zamówienie osobiście przez wyznaczonego pracownika Udzielającego 

zamówienia. Protokół odbioru materiału do wykonania świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik 

nr 3 do umowy.  

5. Wzory zleceń, o których mowa w § 2 ust. 3 muszą być zgodne (zawierać informacje) z wzorami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku braku takich regulacji 

zgodne z wzorami obowiązującymi u Przyjmującego zamówienie. 

6. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach 

08.00 – 14.30. 

7. Czas oczekiwania na wyniki badań określa załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 3 

 

1. Wyniki wykonanych świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie wyśle pocztą na adres 

Udzielającego zamówienie lub wyda upoważnianemu pracownikowi Udzielającego zamówienie, 

po wcześniejszej telefonicznej informacji o możliwości odbioru wyników.  

2. Osoba upoważniona do odbioru wyników wykonanych świadczeń zdrowotnych zobowiązana jest 

posiadać właściwy dokument poświadczający takie upoważnienie i okazać go bez wezwania przy 

każdym odbiorze. 

§ 4 

 

1. Płatność będzie realizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Udzielającego 

zamówienia prawidłowo wystawionych faktur VAT, które będą wystawiane przez Przyjmującego 

zamówienia każdorazowo po każdym miesiącu kalendarzowym wykonania świadczeń 
zdrowotnych.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie. 

3. W przypadku opóźnienia w płatnościach Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo 

obciążenia Udzielającego zamówienia odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach 

handlowych. 

4. Faktury VAT będą przesyłane do Udzielającego zamówienie, tj. Wojskowego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, przy ul. Koszykowej 78, 00-671 Warszawa. Do 

faktury VAT Przyjmujący zamówienie dołączy załącznik z wykazem wykonanych badań. 
 

§ 5 

 

Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

§ 6 

 

W razie wyrządzenia Udzielającemu zamówienia szkody przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 
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   § 7 

 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie szkód wyrządzonych w związku z realizacją zamówienia, co potwierdzone jest polisą 
nr …………………. wystawioną przez ………………., ważną do dnia…………………. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, Przyjmujący zamówienie nie później jak  

w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela dokona zawarcia nowej 

umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i w tym terminie przedstawi dowód  

jej zawarcia w postaci kserokopii polisy Udzielającemu zamówienia.  

 

§ 8 

 

1. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłączona jest  

w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej. 

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi strajki, inne zakłócenia w pracy 

o charakterze stałym, pożar, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę i operacje wojskowe, oraz inne 

nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć 
lub którym nie można było zapobiec. 

§ 9 

 

1.  Udzielający zamówienia rozwiąże niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia o którym mowa w § 7 i nie 

udokumentowania przez Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego nowej umowy 

ubezpieczenia w terminie 30 dni od wygaśnięcia umowy ubezpieczenia.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 10 

 

1. Zapłata kar umownych przypadających od Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego 

zamówienia w wysokości 10% wartości brutto umowy następuje, gdy Przyjmujący zamówienie 

lub Udzielający zamówienia rozwiąże lub odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Przyjmującego zamówienie. 

2. W przypadku gdy wysokość uiszczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie pokrywa 

wysokości szkody, Udzielającemu zamówienia służy roszczenie o pokrycie różnicy tej szkody na 

zasadach ogólnych. 

§ 11 

 

Udzielający zamówienia oświadcza, że badania stanowiące przedmiot niniejszej umowy związane są 
ściśle z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywane są w ramach działalności leczniczej przez 

podmiot leczniczy i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie 

art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106, z późn. zm.). 

 

§ 12 

 

Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w 

zakresie objętym niniejszą umową. 
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§ 13 

 

Umowa zostaje zawarta na okresom dnia 29.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r. 

 

§ 14 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 15 

 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwego dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Przyjmującego zamówienie  

i 1 egz. dla Udzielającego zamówienia. 

 

 

Załącznik Nr 1 – Oferta Przyjmującego zamówienie z dnia ……………. 

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

Załącznik Nr 3 – Protokół odbioru materiału do wykonania świadczeń zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

Przyjmujący zamówienie  Udzielający zamówienia 

   

 

 

 

..................................................... 

  Główny Księgowy 

 


