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UMOWA NR      /    /2021 

 

zawarta w dniu     ……….. 2021 roku w Podzamczu, pomiędzy: 

 

Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, 

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, 

reprezentowanym przez Dyrektora Marcina  Zawieruchę na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 1136/2019 z dnia 2  

października 2019 roku,  

- zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

- zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania z pominięciem 

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

711) w związku z brzmieniem przepisu art. 26 ust 4a tejże ustawy 

 

§ 1. 

1. Przedmiot umowy stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej, tj.: oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA  

1)  Antygeny zgodności tkankowej HLA: 

a) Wykonanie oznaczenia genetycznego HLA klasy I i II (locus A,B,DRB1 low resolution), 

b) Szacunkowa ilość próbek na oznaczenia zgodności tkankowej wynosi 120, 

c) Materiał badawczy stanowić będzie krew pępowinowa bądź jej pochodna zawierający CPD 

lub CPD i DMSO, 

d) Objętość próbki – w większości ok. 1,5ml lub sporadycznie ok. 0,5ml, 

e) Próbki będą zlecane każdorazowo telefonicznie bądź mailowo z 14-dniowym 

wyprzedzeniem z podaniem informacji o ilości i rodzaju zleconych badań, 

f) Próbki będą transportowane w zakresie temperatur -25 ˚C - -10 ˚C bądź według zaleceń 

Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazana liczba badań, będąca przedmiotem umowy, 

ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w 
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związku z czym Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia związane z 

niewykonaniem przedmiotowych badań we wskazanej liczbie szacunkowej. 

3. Wymienione wyżej badania będą odbywać się sukcesywnie od dnia podpisania umowy, 

każdorazowo po wezwaniu Zamawiającego. Za transport materiału do badań odpowiada 

Zamawiający, w przypadku, gdy punkt odbioru materiału do badań Wykonawcy znajduje się w 

odległości do 30km od siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy punkt odbioru materiału do 

badań Wykonawcy znajduje się ponad 30 km od siedziby Zamawiającego, za transport oraz jego 

koszt odpowiedzialny jest Wykonawca. W tym przypadku odbiór materiału przez Wykonawcę 

będzie odbywał się w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem należytej staranności. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie lub pisemnie w ciągu 24 godzin 

Zamawiającego o wystąpieniu istotnego zdarzenia niepożądanego.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonywania umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie 

zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest objęty ważną umową obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Nr 2019, poz. 866)  

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. Minimalna suma gwarancyjna umowy odpowiedzialności cywilnej wynosi 

co najmniej równowartość kwot określonych w przepisach ww. rozporządzenia. 

6. W przypadku, gdy umowa odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 5, wygaśnie  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii 

nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która to umowa obowiązywać będzie 

co najmniej do czasu, na jaki zawarta została niniejsza umowa. 

 

§ 3. 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowego badania, została określona  w 

załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w cenach jednostkowych 

zgodnych z ofertą. Wartość brutto zaoferowanej przez Wykonawcę ceny w czasie obowiązywania 

umowy nie może ulec zmianie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT jeden raz w miesiącu, obejmującą 

wynagrodzenie za badania przeprowadzone w tym miesiącu, która to faktura płatna będzie  

w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje, iż termin płatności biegnie od momentu 

dostarczenia poprawionego dokumentu. 
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5. Faktury powinny być wystawiane przez Wykonawcę w następujący sposób: 

1) Dane nabywcy: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 

959-15-06-120, 

2) Dane odbiorcy i płatnika: Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, Podzamcze 45, 26-

060 Chęciny. 

 

§ 4. 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi w czasookresie obowiązywania 

niniejszej umowy  licząc od dnia podpisania tj. od  dnia …….. 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyn,  

z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na piśmie. 

 

§ 5. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% szacunkowej wartości brutto 

umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% szacunkowej wartości brutto 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego  

w wysokości 30% szacunkowej miesięcznej wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia 

od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się w sytuacji 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia istotnych zmian 

okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7. 

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przed sądem 

właściwym do ich rozstrzygnięcia, sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 9. 

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

 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA: 


