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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, posiadającym NIP: 1132555793, REGON: 140130346, reprezentowanym przez:  

Płk. mgr. farm. Piotra KLAMROWSKIEGO - Dyrektora 

 
a ………………….. z siedzibą przy ulicy ……………………, ………………, 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 z uwzględnieniem z art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.). 

2. Przyjmujący zamówienie wykonuje, a Udzielający zamówienia nabywa: świadczenia zdrowotne w zakresie 

badań biochemicznych wykonywanych dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie. Świadczenia będą wykonywane 

przez ………………………. 

3. Za wykonanie przedmiotowej umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu 

zamówienie wynagrodzenie w maksymalnej kwocie całkowitej ………………… (słownie: ………………) 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane na zasadach określonych w § 3 

niniejszej umowy. 

4. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem badań, odebraniem próbek do badań, 

dostarczeniem wyników do WCKiK SP ZOZ. 

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

6. W przypadku wyczerpania któregoś z rodzajów badań określonych w załączniku nr 1, w trakcie trwania 

umowy, Udzielający zamówienie może dokonać zamiany ilości badań kosztem innego rodzaju badań. 

Zmiana ilości badań w poszczególnych ich rodzajach nie może powodować przekroczenia ogólnej wartości 

umowy. 

7. Każdorazowa zmiana ilości badań, o której mowa w ust. 6 umowy wymaga aneksu załącznika nr 1. 

 

§ 2 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest podmiotem posiadającym właściwości warunkujące należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z prawem i oczekiwaniem Udzielającego zamówienia. 

2. Ponadto Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny 

i kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Badania nie będą zlecane i wykonywane 

przez osoby trzecie.  

3. Badania objęte przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przy zachowaniu należytej staranności 

wg zaleceń Zespołu ds. Organizacji Systemu Jakości w Laboratoriach Diagnostycznych w Polsce 

powołanym przez Ministra Zdrowia i według zaleceń konsultantów krajowych ds. analityki medycznej oraz 

zgodnie z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami na zasadach 

wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne. Laboratorium uczestniczyć będzie w 

zewnętrznych programach oceny jakości ogólnopolskich i międzynarodowych, wdrożone zostaną procedury 

zapewniania jakości badań laboratoryjnych zgodnie z praktyką, sztuką i etyką zawodu. 

4. Badania objęte przedmiotem niniejszej umowy będą przeprowadzane przy uwzględnieniu warunku 

obejmującego maksymalną jakość diagnostyczną wyników badań – wyniki zabezpieczone zewnętrznym              

i wewnętrznym programem kontroli jakości i autoryzowane przez kierownika lub asystenta z drugim 

stopniem specjalizacji z analityki klinicznej. 

5. Próbki krwi do badań Przyjmujący zamówienie odbiera od Udzielającego zamówienia. Przyjmujący 

zamówienie przekazuje niezwłocznie wynik badania drogą faksową lub elektroniczną. Oryginał wyniku 

badania Przyjmujący zamówienie przesyła do siedziby Udzielającego zamówienia na własny koszt. 

W przypadkach wykonywania badań w trybie „na cito” wymagane jest ponadto natychmiastowe 

przekazanie wyników badań drogą telefoniczną. 
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6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, iż przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w każdym 

laboratorium będzie stale zatrudniony co najmniej jeden diagnosta laboratoryjny. 

7. Badania będą wykonywane zgodnie z normami zawartymi w przepisach wydanych przez Instytut 

Hematologii i Transfuzjologii. 

8. Badania będą wykonywane zgodnie z ustalonymi procedurami oraz zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej  

(GLP).  

§ 3 
1. Płatność będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do siedziby Udzielającego zamówienia 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, które będą wystawiane przez Przyjmującego zamówienie 

każdorazowo po każdym miesiącu wykonania usług i będą obejmowały należność za badania wykonane  

w tym miesiącu.   

2. Faktury VAT będą przesyłane do Udzielającego zamówienia, tj. Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  

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

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych, zobowiązuję się do 

realizowania niniejszej umowy oraz niezwłocznego powiadomienia pisemnego o zaistniałej sytuacji 

Udzielającego zamówienia. 

2. W przypadku należności, które nie są przeterminowane powyżej 60 dni Przyjmującego zamówienie 

obowiązuje zakaz przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Dla należności przeterminowanych powyżej 30 dni Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

wystąpienia z wnioskiem do Udzielającego zamówienie o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty 

zaległych należności. 

 

§ 5 
W razie wyrządzenia Udzielającemu zamówienia szkody przy wykonywaniu niniejszej Umowy Przyjmujący 

zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

    

   § 6 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wypełnił obowiązek ubezpieczenia 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.  

 

§ 7 
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. 

 

§ 8 

1.  Udzielający zamówienia może wypowiedzieć niniejszą umowę za trzydniowym okresem wypowiedzenia  

w sytuacji nie wykonywania przedmiotu umowy przez Przyjmującego zamówienie przez okres dłuższy jak  

7 dni. 

2.  Udzielający zamówienia rozwiąże niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia o którym mowa w § 6 i nieudokumentowania 

przez Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego nowej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni  

od wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 

3. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 9 
1. Zapłata kar umownych przypadających od Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienie 

w wysokości 10% wartości brutto, wynagrodzenia, o którym mowa  w § 1 ust. 3, następuje, gdy Udzielający 

zamówienie 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, stronie uprawnionej (Udzielającemu zamówienia) służy roszczenie o pokrycie różnicy tej szkody na 

zasadach ogólnych. 
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§ 10 

 
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 13 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 

negocjacji.  

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby „Udzielającego zamówienia”. 

 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 

Egz. nr 1 – Udzielający zamówienia 

Egz. nr 2 – Przyjmujący zamówienie 

 

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

....................................................... 
„Przyjmujący zamówienie”  „Udzielający zamówienia” 

   

 

 

 

....................................................... 
  Główny Księgowy 

 


