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A-AZ-22-98/9/20     

Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

 

UMOWA NR:  ZP /……/2020  

(wzór umowy) 

                                                                                                

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

 

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000069210, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, numer NIP 

5250008732, Regon 000288461, w imieniu i na rzecz którego działa:  

Rafał Patoła – Prokurent Samoistny, zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

……………………. z siedzibą w …..-….. ………, ul. …… …/…., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …..……, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS …….., wysokość kapitału zakładowego: ………….. zł, numer NIP ……., REGON ………,  

lub  

……………….., zamieszkałym w ………………. (…..-…….), przy ul. …………., prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą …………….. z siedzibą w ………………., przy ul. ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: ……….., REGON: ………….., zwanym 

dalej „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy osobno 

„Stroną”. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1)  Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 500 (pięciuset) badań EIA w klasie 

IgG oraz IgM w kierunku COVID-19 oraz 

2) Utworzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego banku do 3000 (trzech tysięcy) 

surowic pobranych od uczestników badania realizowanego przez NIZP – PZH i ich 

przechowywanie przez okres i w warunkach, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 6) lit. b) 

niniejszej umowy 

dalej zwanym „przedmiotem zamówienia”  
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia , harmonogram badania oraz obowiązki Wykonawcy 

określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do umowy. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  ustala się na 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia podpisania 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe dla tego typu działalności kwalifikacje, oraz wymagane 

przepisami szczególnymi uprawnienia i zezwolenia oraz dysponuje wiedzą i zasobami ludzkimi 

potrzebnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia  z należytą starannością 

uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

 

§ 2 

Obowiązki stron umowy 

1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny realizuje, w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia, zadanie pn.: „Przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji 

opisującej sytuację zdrowotną ludności Polski i jej uwarunkowania z uwzględnieniem społecznych 

nierówności w zdrowiu.” W ramach zadania prowadzone jest badanie seroprewalencji COVID-19 wśród 

personelu medycznego szpitali z wyłączeniem szpitali dedykowanych leczeniu pacjentów z COVID-19 oraz 

wśród populacji ogólnej (pacjenci izb przyjęć wybranych szpitali). W ramach badania w wybranych 

szpitalach wskazanych w ust. 5, prowadzone będą badania testami kasetkowymi.  Łącznie, w każdym 

szpitalu zostanie zrekrutowane ok. 350-700 osób (150-200 z personelu medycznego oraz 200-400 spośród 

pacjentów). Badanie składa się z 2 etapów w odstępie 21 dni dla personelu medycznego oraz z 1 etapu 

dla pacjentów. Czas trwania jednego etapu to 7 –10 dni, które nie muszą być zsynchronizowane pomiędzy 

szpitalami. Szpital wraz z próbkami przekaże Protokół wyników, w którym będą wskazane próbki 

zakwalifikowane do badania potwierdzenia. 

2. Wymagania dotyczące testów do badań: 

1) Certyfikat CE-IVD, 

2) Możliwość oznaczania przeciwciał w klasie IgM i w klasie IgG, 

3) Metoda badania EIA (immunoenzymatyczne), 

4) Udokumentowane w niezależnych badaniach (publikacja naukowa) parametry testu: 

a) Dla IgG, pacjenci > 14d od wystąpienia objawów: czułość > 90%, swoistość > 90%; 

b) Dla IgM: czułość > 80%, swoistość >80%; 

LUB  

Podobne parametry wykazane w wewnętrznej walidacji testu (wymagane załączenie 

podsumowania z badań walidacyjnych zawierające co najmniej liczbę próbek od pacjentów z 

potwierdzonym zakażeniem i od pacjentów zdrowych wraz z wynikami badań w tych próbkach). 

3. Wymagania dotyczące Realizatora: 

1) Możliwość odbioru próbek ze wskazanych szpitali (Załącznik 1) w ciągu 24h od pobrania, 

2) Możliwość dostarczenia wyników dla pacjentów online, 

3) Doświadczenie w badaniach serologicznych w kierunku COVID-19 (z wyłączeniem szybkich testów) 

4. Do obowiązków Realizatora będzie należało: 
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1) W przypadku konieczności oznakowania materiału do badań według wewnętrznych procedur 

Realizatora, Realizator dostarczy do szpitali objętych projektem materiały niezbędne do prawidłowego 

obiegu próbki. Odbieranie codziennie próbek krwi ze szpitali objętych projektem, po uzgodnieniu z 

koordynatorami badania w szpitalach. Lista szpitali znajduje się w ustępie 5 niniejszego paragrafu. 

2) Przeprowadzenie badań serologicznych w kierunku SARS-CoV-2 testem EIA, w dwóch klasach: IgG i IgM 

a) Badania serologiczne EIA zostaną przeprowadzone na wszystkich próbkach, które na wcześniejszym 

etapie miały dodatni wynik testu kasetkowego lub zostaną przez Szpital zakwalifikowane do 

badania potwierdzającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania próbki. 

b) Po zakończeniu badań próbek, które miały dodatni wynik testu kasetkowego, zostaną 

przeprowadzone badania serologiczne wybranych próbek z wynikiem ujemnym wskazanych przez 

Zamawiającego (do łącznej liczby 500 badanych próbek) spośród próbek, podlegających 

bankowaniu. Termin wykonania tych badań to 5 dni roboczych od dnia wskazania przez 

Zamawiającego listy dodatkowych próbek do zbadania.  

3) Utworzenie banku surowic. Wszystkie próbki przesłane do laboratorium zostaną zbankowane, w 

szczególności będą to: 

a) wszystkie próbki pobrane od personelu medycznego (w granicach 2000 – 2100 próbek), 

b) wszystkie próbki, dla których uzyskano dodatni wynik w badaniu kasetkowym (w granicach 200 – 

500 próbek),  

c) wybrane próbki od pacjentów, dla których uzyskano wynik ujemny (w granicach 300 – 400 próbek), 

d) Każda próbka powinna zawierać 1,5-2 ml surowicy - surowicę należy odlać do probówek z korkiem 

z uszczelką i opisać co najmniej indywidualnym kodem pacjenta podanym na próbce otrzymanej ze 

szpitala oraz uwzględnionym w przekazanym z próbkami Protokole wyników. 

4) Przygotowanie elektronicznej listy wyników badań serologicznych EIA (zawierającej kod badanego 

podany na próbce otrzymanej ze szpitala oraz uwzględniony w przekazanym z próbkami Protokole 

wyników, datę pobrania krwi, wynik testu kasetkowego, datę wykonania badania EIA, wyniki badań 

EIA) oraz elektronicznej listy próbek znajdujących się w utworzonym banku surowic. 

a) Listę wyników badań serologicznych EIA należy przekazać  do NIZP-PZH. 

b) Listę próbek znajdujących się w utworzonym banku surowic należy przekazać do NIZP-PZH. 

c) Listy przekazywane do NIZP-PZH nie powinny zawierać danych osobowych, ale muszą zawierać kod 

badanego. 

5) Dostarczenie wyników badań do szpitali oraz osób badanych w formie wyników online. 

6) Przekazanie banku surowic do NIZP-PZH 

a) Sposób i tryb przekazania do uzgodnienia z osobą koordynującą projektem z NIZP-PZH, 

b) Do momentu przekazania, maksymalnie przez okres 4 tygodni, próbki powinny być przechowywane 

w -20 st. C, optymalnie w temperaturze –80 st. C. 

5. Lista szpitali objętych projektem: 

1) Copernicus PL Sp. z o.o.; 

2) Szpitale Tczewskie S.A.; 

3) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.); 

4) Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.; 

5) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach; 
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6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie; 

7) Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.; 

6. Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktów prawnych o 

ochronie danych osobowych.  

7. Realizując powyższy wykaz zadań Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wyznaczenia osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym (przekazania adresu email oraz 

numeru telefonu komórkowego do tej osoby). 

2) Niezwłocznego informowania Zamawiającego w przypadku zaistniałych problemów bądź sytuacji 

wymagających pilnej interwencji/decyzji. 

3) Zabezpieczenia prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów (Koordynatorzy) w sprawie realizacji Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

           p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..…. 

           p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..…. 

2) po stronie Wykonawcy: 

p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..…. 

p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..…. 

2. Strony oświadczają, iż osoby, wymienione w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania 

czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany zapisów  

umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego  zrealizowania całości przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę Strony ustalają 

maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto ………. zł  (słownie brutto:  ……………….),  w tym podatek 

VAT …%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się: 

 

1) Wynagrodzenie za wykonanie 500 (pięciuset) badań EIA w klasie IgG oraz IgM wynosi brutto ………… 

zł (słownie: ……………..) w tym podatek VAT …%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy oraz 

2) Wynagrodzenie za utworzenie banku surowic oraz przechowywanie przez okres i w warunkach, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 6) lit. b) niniejszej umowy, 3 000 (trzy tysiące) surowic, z zastrzeżeniem 

postanowienia ust. 3, wynosi brutto ………… zł (słownie: ……………..) w tym podatek VAT …%, w oparciu 

o cenę jednostkową za przechowywanie jednej surowicy w kwocie:  brutto ………… zł 

(słownie: ……………..) w tym podatek VAT …%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 

do niniejszej Umowy. 
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3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) należy się Wykonawcy za 

faktyczna liczbę przechowywanych surowic, tym samym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

utworzenie banku i przechowywanie surowic obliczone jako iloczyn  ceny jednostkowej za 

przechowywanie jednej surowicy w kwocie:  brutto ………… zł (słownie: ……………..) w tym podatek VAT …%, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz liczy faktycznie 

przechowywanych surowic. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem, obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaproszeniem oraz złożoną przez 

Wykonawcę Ofertą (m.in. wartość przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT, przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, wynagrodzenie zespołu merytorycznego, itd.) nawet, jeśli czynności te nie zostały 

wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia 

wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć 

wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 

stwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia  potwierdzone 

podpisaniem przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 umowy protokołu należytego wykonania  przedmiotu 

zamówienia – co najmniej jedna osoba z każdej ze stron (tj. przynajmniej jedna ze strony Zamawiającego 

i jedna ze strony Wykonawcy). 

6. Zamawiający, z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania, poprawnej pod względem rachunkowym 

i formalnym faktury oraz podpisanym protokołem należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 3. 

7. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda 

w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia , Zamawiający ma prawo do naliczania kar 

umownych w wysokości 3% (trzy procent) wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,  

za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia.  

2. W przypadku  odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 1 umowy,   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej 

będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości.  
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4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości. 

 

§ 6 

Zmiany 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 7 

Spory 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć 

Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8  

Cesja wierzytelności 

Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: 

1) rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę; 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy , 

3) gdy Wykonawca zapłaci dwukrotnie kary umowne, o których mowa w § 5 Umowy; 

4) gdy zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje nadto prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku  nienależytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa; 

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Dariusz Skowera, kontakt: 

iod@pzh.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
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4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi/umowy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla  Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                     Wykonawca 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 


