
Załącznik nr 4 do SWKO nr postępowania  7/S-SZUM/2022 

UMOWA NR …./S-SZUM/Z/2022 
 

Zawarta w dniu …………………. 2022 roku, pomiędzy: 
 

UNIWERSYTECKIM CENTRUM KLINICZNYM z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, wpisa-
nym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 
w Gdańsku,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640, zwanym w treści Zleceniodawcą, re-
prezentowanym przez: 
 

Dyrektora Naczelnego Jakuba Kraszewskiego  
a 
………………………………………………., z siedzibą: …………… …………….,  ul. 
……………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ……………………, pod numerem ………………, NIP ……………………, REGON 
…………………, zwanym w treści Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 
   

……………………..  ……………………………………………… 
   
o następującej treści: 
 

§1 
 

Umowa zawarta w trybie konkursu ofert nr 7/S-SZUM/2022, przeprowadzonego w oparciu o 
przepisy art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst 
jedn. Dz. U. 2022.633 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 
151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
2021.1285 z późń. zm.), przepisów art. 4 i 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej 
służbie krwi (tekst jedn. Dz. U. 2021.1749 z późń. zm.), przepisów par. 30 ust 7 i 8 Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 w sprawie leczenia krwią i jej skład-
nikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. 2021.504 z późń. zm.) oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego.     

 
§2 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 

konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicz-
nej w pracowniach Zleceniobiorcy, zakresie i cenie ofertowej podanej w Załączniku nr 1 
(Załącznik nr 2 do SWKO) stanowiącym integralną część umowy. 

2. Szacunkowa wartość zleconych badań w czasie trwania umowy wynosi …………. 
(……………………………..) zł netto. 

3. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny badań mogą ulec zmianie 
w trybie określonym w § 9. 

4. Ilość zamówionych badań jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zleceniodawcy. 
Z uwagi na to wartość zleconych usług w czasie trwania umowy może być niższa niż sza-
cunkowa wartość umowy o której mowa w § 2 ust. 2, co nie rodzi żadnych roszczeń po 
stronie Zleceniobiorcy.  

 
 



§3  
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konsultacyjnych badań 
immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej zleconych przez 
Zleceniodawcę.  

2. Badania wykonywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy. 
3. Badania o których mowa w § 2 ust.1 wykonywane będą na podstawie pisemnych skiero-

wań wystawianych przez lekarzy Zleceniodawcy opatrzonych pieczęcią Zleceniodawcy 
oraz podpisem i pieczątką lekarza kierującego, wzór skierowania stanowi załącznik nr 2. 

4. Zleceniodawca we własnym zakresie i na własny koszt  i ryzyko będzie  dostarczał  ozna-
kowany materiał do badań do siedziby Zleceniobiorcy.  

5. Próbki do badań muszą być przygotowane i dostarczone zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia 
krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. 2021.504).  

6. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zleceniobiorcy, że próbki nie zostały przy-
gotowane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5 próbki te nie zostaną przyjęte do 
badania. O fakcie tym powiadomiony zostanie Zleceniodawca.   

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wyniku badań spo-
wodowane dostarczeniem materiału nieoznakowanego, niewłaściwie oznakowanego lub 
uszkodzonego w inny sposób.  

8. Materiał będzie wysyłany do Zleceniobiorcy niezwłocznie po pobraniu materiału.  
9. Zleceniobiorca zapewnia wykonanie badań w trybie całodobowym włącznie z dniami świą-

tecznymi i wolnymi od pracy. 
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wyników zleconych badań 

Zleceniodawcy w ciągu 48  godzin od otrzymania materiału do badań, w formie 
elektronicznej, a następnie do wysłania oryginałów wyników pocztą lub przekazanie 
upoważnionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega możliwość 
zlecenia badania w trybie pilnym, w takim przypadku wymagany termin przesłania 
w formie elektronicznej lub dostarczenia do siedziby Udzielającego zamówienie wynosi 
……………..….. . 

11. W przypadku stwierdzenia przeciwciał o swoistości niemożliwej do ustalenia przez 
Pracownię Badań Konsultacyjnych Zleceniobiorcy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
biorcy, zgodnie z § 30 ust.7 Rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust.5, badania będą 
kontynuowane przez Pracownię Immunohematologii Instytutu Hematologii 
i Transfuzjologii, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej informacji od Zleceniodawcy 
o wyrażeniu zgody na wykonanie badań i pokrycie dodatkowych kosztów związanych 
z ich wykonaniem. 

12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii aparatury uniemożliwiających wykonanie 
badania, termin realizacji badania może ulec wydłużeniu, o czym Zleceniodawca zostanie 
niezwłocznie powiadomiony. 

13. Dane kontaktowe w sprawach związanych z realizacją umowy: 

a. Zleceniodawca – tel. ………………. , mail ………………… 

b. Zleceniodawca – tel. ………………. , mail ………………… 

14. W przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane w ramach opieki medycznej, służącej 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, Zleceniodawca 
jest zobowiązany umieścić na skierowaniu informację „Badanie podlegające 23% stawce 
podatku VAT”. 

 



15. Zleceniobiorca  zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzonej przez Zleceniodawcę 
i/lub Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
2021.1285 tj. z późn. zm.) w zakresie niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą staranno-
ścią na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej, przy uwzględnieniu 
właściwej jakości świadczeń.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywana do wykonania 
przedmiotu umowy spełnia wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa, jak również pomieszczenia, w których będzie wykonywany przedmiot 
umowy odpowiadają wymogom sanitarnym określonym w stosownych przepisach.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy wykonywany będzie wyłącznie 
przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych, określonych 
w odrębnych przepisach, ponadto oświadcza, że dysponuje minimum …… osobami mo-
gącymi wykonywać niniejszą umowę. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu umowy.   

 

§ 5 

Strony stoją na zgodnym stanowisku, iż w związku z realizacją niniejszej umowy są 
odrębnymi Administratorami Danych Osobowych, ustalającymi we własnym zakresie cele 
i sposoby przetwarzania danych osobowych, a zatem Strony nie są zobowiązane do zawarcia 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której jest mowa w art. 28 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku). 

 

§ 6 

Za badania będące przedmiotem umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obli-
czone jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych badań i cen określonych w załączniku nr 1 
do umowy (Załącznik nr 2 do SWKO nr postepowania 7/S-SZUM/2022). Rozliczenia będą 
dokonywane po upływie okresu rozliczeniowego, który na potrzeby niniejszej umowy wy-
nosi 1 miesiąc. 
 

§ 7 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż w terminie 7 
dni po upływie okresu rozliczeniowego wskazanego w §6.  

2. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować należność w terminie 30 dni od daty po-
prawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze. 

3. Dokumentem kontrolnym wykonywanych badań będzie wykaz badań diagnostycznych 
dołączony do faktury.  

4. W przypadku opóźnienia zapłaty należności Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.  

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT na adres:  
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  
Centralny Rejestr Faktur  
ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk , 
pod rygorem uznania jej za niedostarczoną.  



6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych za-
dłużeń Zleceniodawcy, bez jego zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za wy-
konanie zobowiązań przez Zleceniodawcę oraz innych umów podobnego rodzaju ze skut-
kiem przeniesienia wszystkich wierzytelności należnych od Zleceniodawcy na osoby trze-
cie, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2024 
roku lub do wyczerpania wartości o której mowa w § 2 ust. 2 w trakcie trwania umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że: 
a. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
b. Rozwiązanie umowy może nastąpić z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia dokona-

nym przez każdą ze stron. 
c. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku     

zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie należności za badania powyżej dwóch okresów rozli-
czeniowych. 

 
§ 9 

Zmiana umowy wymaga formy aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nie-
ważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 

ZLECENIODAWCA                                      ZLECENIOBIORCA 
 
 

 


