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UMOWA NR    …../…../2021 

 

zawarta w dniu …………. 2021 r. 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 1136/19 z dnia  

2 października 2019 roku, 

- zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

- zwaną 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 usługa, polegająca na wykonaniu diagnostycznych badań 

laboratoryjnych (zwanych dalej „badaniami”) do dnia podpisania umowy tj. od dnia ……….. 2021 

do dnia 31.12.2021 r. (zlecanych sukcesywnie)  

z surowicy krwi obwodowej). 

2. W skład diagnostycznych badań, o których mowa w ust. 1, wchodzą: 

a) przeciwciała anty-HIV 1, 2 testem potwierdzającym metodą western-blot w  ilości 2 oznaczeń, 

b) HBV DNA jakościowo w szacowanej ilości 10 oznaczeń, 

c) HCV RNA jakościowo w szacowanej ilości 6 oznaczeń, 

d) przeciwciał anty-CMV (cytomegalovirus) w klasie IgM w szacowanej ilości 9 oznaczeń, 

e) przeciwciał swoistych przeciw antygenom Treponema pallidum w celu weryfikacji 

niejednoznacznych wyników badań – odczyn krętkowy TPHA (Treponema pallidum 
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haemaglutination assay) lub TPPA (Treponema pallidum particle agglutination test) w szacowanej 

ilości 1 oznaczenie, 

f) przeciwciał skierowanych przeciw antygenom Toxoplasma gondii w klasie IgM w szacowanej 

ilości 3 oznaczenia. 

 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazana w ust. 2 liczba badań ma charakter 

szacunkowy i może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w związku z czym, 

Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia związane z niewykonaniem 

przedmiotowych badań we wskazanej liczbie szacunkowej. 

 

§ 2. 

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

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem należytej staranności. 

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

prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami 

realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 

prawidłowe jej wykonanie. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapozna się z aktualnie obowiązującymi procedurami Zamawiającego 

dotyczącymi pobrania, przechowywania, transportu krwi matki. Kopia aktualnych procedur 

przekazywana jest Wykonawcy przed zleceniem pierwszych badań oraz po każdorazowej 

aktualizacji wymienionych dokumentów. 

 

§ 3. 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie każdego z przedmiotowych badań wraz z terminami 

uzyskania wyników tych badań, określone zostały w Załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do 

niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a niezbędne do jej należytego wykonania. 

3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo w oparciu 

o fakturę, obejmującą zbiorczy koszt badań, zleconych do wykonania w związku z 

powiadomieniem, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zobowiązuje się uregulować wystawioną przez Wykonawcę fakturę w terminie 14 

dni, licząc od daty każdorazowego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

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. Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania przedmiotowych 

badań, Zamawiający, nie częściej niż raz w tygodniu, powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi telefonicznie na nr……………………………..  
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3. W razie powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania badań, Zamawiający 

zobowiązuje się do dostarczenia surowicy krwi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (jednak w 

odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego). Istnieje również możliwość, aby 

Wykonawca dobrowolnie i nieodpłatnie odebrał materiał do badań w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamrożona surowica krwi w ilości ok. 1 ml, stanowiąca przedmiot badań, przekazana zostanie w 

probówkach typu „Eppendorf”, opisanych za pomocą wewnętrznych numerów donacji 

Zamawiającego oraz oklejonych wewnętrznym kodem kreskowym Wykonawcy. 

5. Przy przekazaniu surowicy krwi, Strony każdorazowo wypełnią 2 egzemplarze (dla każdej 

przekazywanej próbki badanej) skierowania na badania potwierdzające z krwi obwodowej matki 

(po jednym dla każdej ze stron), określonego na druku 3T-03, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Do wzajemnych bieżących kontaktów w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony 

wyznaczają: 

1) po stronie Zamawiającego: …………………………, tel.:……………………… 

2) po stronie Wykonawcy: …………..………….., tel.:……………………….. 

2. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnej za kontakt, strony są zobowiązane do niezwłocznego 

powiadomienia o tej okoliczności w sposób pisemny. 

 

§ 6. 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, nastąpi w czasookresie od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia ……… 2021 do dnia 31.12.2021 r.  

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, które powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także rozwiązania umowy  

z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

 

§ 8. 

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

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

 

§ 9. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 10. 



 
 
 

4 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:                            


