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Umowa nr ………………… 

(Sprawa Nr ……..) 

zawarta w dniu ……………2020 r. w Warszawie, 

pomiędzy: 

Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą w Warszawie  

ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000236509, REGON: 140130346, NIP: 1132555793, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

reprezentowanym przez: 

Płk. mgr. farm. Piotra KLAMROWSKIEGO - Dyrektora 

a 

…………………………….. z siedzibą w ………………………, ………………………….., 

wpisanym do …………………………, …………………….. pod nr: ………………….., posługującym 

się numerami: NIP: …………………., REGON: ………………….., zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, 

reprezentowanym przez:  

…………………………………. – ………………………………  

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania badania weryfikacyjne  

i kontrolne u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, 

Treponema pallidum. 

• badania weryfikacyjne u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, 

HCV, HBV; 

• badania weryfikacyjne w kierunku zakażenia krętkiem kiły. 

Badania będą wykonywane dla WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128. Załącznik nr 1 określa 

specyfikację cenową badań. 

2. 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. 

3. Każdorazowa zmiana ilości badań, o której mowa w ust. 2 umowy wymaga dokonania aneksu 

Załącznika nr 1. 

4. Próbki do badań muszą być przygotowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 

(GLP), Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz wymogami określonymi w obwieszczeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej 

składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek 

organizacyjnych publicznej służby krwi. Szczegółowe wytyczne dotyczące pobierania próbek oraz 

warunków transportu zawarte są w Załączniku nr 2. Do próbek powinny być dołączone skierowania 

zgodne z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. Załącznik nr 3 zawiera 

wytyczne dotyczące sposobu przygotowania dokumentacji. 
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że próbki nie zostały przygotowane zgodnie  

z zasadami, o których mowa w ust. 2, próbki te nie zostaną przyjęte do badania, a Zleceniodawca 

zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany do ich odbioru na własny koszt. 

6. Zleceniodawca dostarczy materiał do badania na własny koszt i ryzyko. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badania wymienione w ust.1 zgodnie z ustalonymi 

procedurami i wymogami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), a w szczególności zobowiązuje  

się do: 

a) spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

b) niedokonywania zmian w procesie wytwarzania, sprzęcie, metodach badań lub innych 

wymaganiach określonych niniejszą umową, bez uprzedniego poinformowania o tym 

Zleceniodawcy i uzyskania jego pisemnej zgody. Informacja o zmianie w procesie wytwarzania 

będzie przesyłana drogą mailową na wskazany adres e-mail: ………………..…….., bądź pocztą 

tradycyjną na formularzu określonym w Załączniku nr 4. 

8. Zleceniobiorca zezwala Zleceniodawcy na wizytowanie pomieszczeń, w których wykonuje badania 

oraz na wgląd w dokumentację dotyczącą wykonywanych na rzecz Zleceniodawcy badań. 

9. Zleceniobiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zleceniodawcy próbki prawidłowo 

przygotowanej do badań, wyśle wyniki weryfikacji pocztą lub wyda upoważnionemu 

przedstawicielowi Zleceniodawcy. Za datę wysłania wyników badań przyjmuje się datę stempla 

pocztowego. 

§ 2 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 ze zm.). 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 

obliczone jako iloczyn faktycznie zleconych i wykonanych badań i cen określonych  

w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że usługi dotyczące badań weryfikacyjnych, realizowane na podstawie 

niniejszej umowy związane są ściśle z usługami o których mowa w 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, ze zm.), to jest stanowią 

usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  

i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zleceniobiorca będzie wystawiał jedną fakturę 

za badania wykonane w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura zostanie wystawiona w terminie  

o którym mowa w art. 106i ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

4. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy należność za wykonane badania przelewem w terminie  

30 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. 

a) Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić będzie 

rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, 

której Zleceniobiorca jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez Zleceniobiorcę 

działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizującym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby 

rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej. 
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b) Zleceniobiorca oświadcza, że właściwym dla Zleceniobiorcy naczelnikiem urzędu skarbowego 

jest Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, 00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty za fakturę, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Zleceniobiorcy przysługuje prawo aktualizacji cen, zgodnie  

z cennikiem obowiązującym u Zleceniobiorcy. Zmiana cen  dla  Zleceniodawcy nastąpić może w 

nowym roku kalendarzowym i nie wymaga  zawarcia aneksu do umowy, a jedynie poinformowania 

Zleceniodawcy w formie pisemnej. Zmiany cen obowiązują od miesiąca następnego po miesiącu 

otrzymania przez Zleceniodawcę powiadomienia o zmianie cen.  

8. Faktury VAT będą przesyłane do Zleceniodawcy, tj. Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Warszawie. 

9. Do faktury Zleceniobiorca dołączy sprawozdanie z wykonanych badań. Sprawozdanie  

z wykonanych badań sporządzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

23 marca 2006 r w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych  

i mikrobiologicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1923, ze zm.). 

 

§ 4 

Przekazanie przez Zleceniobiorcę stronie trzeciej wykonania niektórych czynności obejmujących 

zakres badań określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, może nastąpić jedynie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy, poprzedzonej oceną i zatwierdzeniem nowych 

uzgodnień. Strona trzecia zobowiązana jest przestrzegać zasad określonych w § 1 ust. 5. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca 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, Zleceniobiorca 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 Zleceniodawcy 

dowód jej zawarcia w postaci kserokopii polisy. 

 

§ 6 

Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód 

lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy 

tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę 

danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom 

upoważnionym. 
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§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zleceniodawcy jest  

……………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zleceniobiorcy jest  

………………………………..  

3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Zleceniobiorcy stanowi 

Załącznik nr 5. 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.03.2021 r. 

 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy 

Zleceniobiorca:  

a) przekazał czynności osobom trzecim z naruszeniem § 4 umowy, 

b) nie spełnił obowiązku wskazanego w § 5 umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Zleceniobiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia  

w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Załącznik nr 1 Specyfikacja cenowa, 

b) Załącznik nr 2 Pobranie próbek krwi do badań i warunki transportu, 

c) Załącznik nr 3 Wytyczne dotyczące dokumentacji, 

d) Załącznik nr 4 Informacja o zmianach w procesie wytwarzania, 

e) Załącznik nr 5 Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

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

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 


