UMOWA ZPU 40/KO 2/2017
z dnia .......................2017 r.

zawarta zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu z siedzibą przy ul. Kośnego 55,
45–372 Opole,
działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000009878, w Sądzie
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,
zwanym dalej Udzielającym zamówienie, w imieniu którego działają:
Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka,
a
……………………………………………………….…………………………… z siedzibą przy
……………………………………………,
działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS…………….., w
………………………………,
NIP: …………………………………
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, w imieniu którego działają:
……………………………………………………..,
została zawarta umowa treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
Na podstawie dokonanego przez Udzielającego zamówienia postępowania w trybie konkursu ofert Nr
sprawy ZPU 40/ KO 2/2017 Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do
realizacji zamówienie polegające na wykonaniu jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV
i RNA-HIV metodami biologii molekularnej, w materiale pobranym od dawców krwi w ilości
docelowej 33 000 donacji nie mniej jednak niż 27 000 donacji, gdzie w ramach umowy Przyjmujący
zamówienie:
1)

zapewni na własny koszt transport próbek krwi z najbliżej położonej od miejsca wykonywania
badań stacji kolejowej,

2)

zapewni odbiór materiału do badań z pociągu,

3)

wykona badania w pulach, które zapewniają czułość wykrycia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV
zgodną z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wymagań dobrej
praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania
i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

4)

zapewni wykonanie przedmiotowych badań codziennie, tj. w każdy dzień roboczy w okresie
trwania umowy,
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5)

przekaże wyniki przeprowadzonych badań za pomocą poczty elektronicznej nie później niż do
godz. 8:00 dnia następnego od dnia przekazania wykonawcy materiału do badania, bez względu na
to czy dzień następny jest dniem wolnym od pracy lub dniem świątecznym.

6)

jeden raz w tygodniu przekaże wyniki badań, o których mowa powyżej (pkt.5) w formie wydruków
komputerowych, pocztą tradycyjną.

7)

w przypadku otrzymania reaktywnego wyniku testu NAT w puli osocza, prześle Udzielającemu
zamówienie faksem lub pocztą elektroniczną protokół wstrzymania donacji a w przypadku
zwolnienia wstrzymanych donacji protokół zwolnienia donacji.

8)

w przypadku braku możliwości wykonania badań w próbkach Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Zleceniodawcę o ww. sytuacji.

§2
Terminy i sposób realizacji
1.

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w oparciu o złożoną ofertę
w przedmiotowym postępowaniu oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

2.

Ilość wykonanych badań będzie uzależniona od ilości pobranych donacji od dawców krwi.

3.

Wyniki badań, o których mowa w § 1 pkt.5 będą przekazywane pocztą elektroniczną na adres
wirusologia@rckik-opole.com.pl oraz jeden raz w tygodniu w formie wydruków komputerowych
i na nośniku elektronicznym pocztą tradycyjną listem poleconym na adres Udzielającego
zamówienia.

4.

Umowa zostaje automatycznie rozwiązana w momencie zrealizowania całości zamówienia.

5.

Umowa z zastrzeżeniem ust.4 obowiązuje od dnia 01.10.2017 r. przez okres 12 m-cy.
§3
Transport

1. Transport próbek do miejscowości ……………… odbywać się będzie za pośrednictwem transportu
kolejowego. Przesyłki konduktorskie z materiałem do badań będą nadawane w pociągu relacji
Opole Główne – ……………………na stacji kolejowej Opole Główne, w każdy dzień roboczy w
godz. od 15.00 do 20.00.
2. Przyjmujący zamówienie będzie odbierał próbki krwi przeznaczone do badania od Udzielającego
zamówienia na własny koszt i ryzyko transportem własnym z pociągu relacji Opole Główne –
………………. na dworcu PKP ……………. w ustalonych z Udzielającym zamówienia
godzinach.
3. Przyjmujący zamówienie najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże
Udzielającemu zamówienie wytyczne dotyczące przygotowania próbek oraz warunków transportu.
4. Wraz z próbkami krwi Udzielający zamówienia dostarczy wykaz numerów próbek
zakwalifikowanych do badań i protokół kontroli temperatury transportu próbek do badań.
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5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury dostarczonych próbek
bezpośrednio po odbiorze i odnotowania temperatury na załączonych protokołach.
6. W przypadku braku możliwości nadania przesyłki w terminie określonym w ust. 1 Udzielający
zamówienia niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Przyjmującego zamówienie, oraz Strony
uzgodnią termin odbioru próbek jak i termin dostarczenia wyników badań.
7. Przyjmujący zamówienie przekaże przesłane próbki na badania weryfikacyjne wraz z dołączoną
dokumentacją do IHiT w Warszawie.
8.

Próbki na badania weryfikacyjne będą transportowane do IHiT w stanie zamrożenia.

§4
Prawa i obowiązki stron
1. W przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie odpowiednich uprawnień do wykonania
przedmiotu umowy

wynikających z przepisów szczególnych, Przyjmujący zamówienie

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie zapewni Udzielającemu zamówienie wgląd w dokumentację dotyczącą
wykonywanych badań oraz zawiadomi Udzielającego zamówienie o planowanych zmianach
aparatury, metodyki lub testów do badań z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Przyjmujący zamówienie nie może przekazać stronie trzeciej żadnej pracy powierzonej mu w
ramach niniejszej umowy bez uprzedniej oceny i akceptacji nowych ustaleń przez Udzielającego
zamówienie.
4. Przyjmujący zamówienie nie może podejmować działalności mogącej mieć ujemny wpływ na
jakość badanego produktu.
5. Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy zezwoli Udzielającemu zamówienie na
wizytowanie pomieszczeń, którymi dysponuje.
§5
Osoby upoważnione do kontaktów
1.

Udzielający

zamówienia

upoważnia

Panią

……………………………………………do

kontaktów z Przyjmującym zamówienie przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1.
2.

Przedstawicielem Przyjmującego zamówienie do kontaktu z Udzielający zamówienie jest
.....................................
§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości docelowej brutto ……………… zł (słownie:
…………………………………………… złotych 00/100).
2. Jako podstawę obliczenia ceny określonej w ust. 1 przyjęto cenę jednostkową netto za badanie 1
donacji: ………….zł.
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3. Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy następować będzie na podstawie faktur
wystawionych na koniec każdego miesiąca przez Przyjmującego zamówienie wraz z wykazem
ilościowym przebadanych próbek.
4. Należność Przyjmującego zamówienie przekazana zostanie na jego konto w terminie 30 dni po
otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych o których mowa w ust.3.
5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust 4, Przyjmującemu
zamówienie przysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za okres zwłoki.
6. Jeżeli ceny jednostkowe na fakturach będą niezgodne z ceną określoną w ust.2, Udzielający
zamówienia zwróci fakturę w celu dokonania korekty.
§7
Kary umowne
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie zapłaci
kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto wynikającego z §6 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki licząc od upływu
czasu określonego w §2 ust. 5 niniejszej umowy,
b) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Przyjmujący
zamówienie w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

2.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku gdy wielkość tych strat przewyższa sumę
kar umownych.
§8
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zmian Umowy z zastrzeżeniem ust. 2 dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej nieważna jest zmiana postanowień zawartej
umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby
konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Przyjmującego
zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności
leczniczej i Kodeksu Cywilnego.

2.

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
rzeczowo właściwego Sądu w Opolu.
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§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają dla swej ważności
formy pisemnej i akceptacji przez obie strony pod rygorem nieważności.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie
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