załącznik nr 5. do SIWZ
UMOWA NR 04/P/2020 - (projekt )
zawarta w dniu ……………… r., we Wrocławiu pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, zarejestrowanym
przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000034677, posługujący się numerami: NIP 898-18-53-248, REGON: 000291121, nr
rejestrowy BDO 000150710, zwane w treści umowy „Zamawiającym”, którego reprezentują:
1. Dyrektor- Krzysztof Dworak
2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – Małgorzata Szymczyk-Nużka
a:
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wstęp
1. Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego nr 04/P/2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 04/P/2020 oraz oferta Wykonawcy z dnia ........wraz
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4. do niniejszej umowy stanowią integralną część
umowy, a postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 2. do SIWZ nr 04/P/2020.
§2
przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań dla 100.000 próbek w ciągu 12 miesięcy, w tym
99.950 badań w celu wykonania kwalifikacji składnika krwi do użytku klinicznego i 50 badań
wykonanych w pojedynczej próbce (niepulowanej) celu kwalifikacji dawcy do oddania krwi.
2.. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonywanie badań przeglądowych w
kierunku wykrycia materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w próbkach pobranych od
dawców krwi zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r., w sprawie wymagań
dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i
transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow.poz. 25 z późn.
zm.).
3. Wykonawca Zobowiązuje się dokonać identyfikacji wirusów w przypadku uzyskania reaktywnego
wyniku testu przeglądowego.
§3
sposób wykonywania umowy
1. Zamawiający określa rodzaj materiału i próbówek do badań. Krew dawców będzie pobierana do
próbówek z EDTA do izolacji osocza o objętości ok. 8 ml.
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2. Zamawiający zleca wykonanie badań we wszystkich próbkach (max. 600 dziennie) przekazywanych
w dniach od poniedziałku do piątku od godz.15:00.Wykonawca zobowiązuje się przesłać wyniki pocztą
elektroniczną następnego dnia do godziny 7:00.
3. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadkach ustalonych między stronami, wykonać badania w dniach
wolnych ustawowo od pracy, tj. niedziele i święta oraz soboty.
4. Do przesyłki dołączony będzie wykaz numerów próbek zakwalifikowanych do badań i protokół
monitoringu temperatury transportu.
5. Zamawiający przekazuje Wykonawcy próbki w siedzibie Zamawiającego po godzinie 15:00 lub w
innym wskazanym/uzgodnionym miejscu na terenie Wrocławia w godzinach od 15:00 do godziny 19:00.
6. Po przekazaniu próbek Wykonawca zapewnia transport ww. próbek do własnego laboratorium,
transport zapewniony jest przez Wykonawcę i na jego koszt.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie przesyłki z ww. próbkami i za warunki
transportu od momentu przekazania.
8. Całkowity czas transportu próbek z krwią od Zamawiającego do laboratorium Wykonawcy nie
powinien przekroczyć 5 godz. licząc od chwili przekazania próbek przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się wpisać godzinę odbioru transportu w protokole monitoringu temperatury.
10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy raport walidacji transportu
próbek z RCKiK we Wrocławiu do siedziby Wykonawcy, potwierdzający prawidłowe warunki transportu
11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transmisję wyników w formie elektronicznej zgodnej z
formatami akceptowanymi przez system informatyczny Bank Krwi obsługujący RCKiK we Wrocławiu
– zgodnie z aktualną wersją systemu posiadaną przez Zamawiającego, do pliku z wynikami Wykonawca
dołączy dokument: Potwierdzenie wykonania etapu przeglądowych badań RNA HCV, RNA HIV i DNA
HBV zgodnie z GMP, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy Wykonawca potwierdza drogą
elektroniczną numer donacji reaktywnej przetransmitowanej w bieżącym pliku na adres mailowy:
wirusy@rckik.wroclaw.pl.
12. Wykonawca zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu pocztą oryginały protokołów badań
autoryzowanych przez diagnostę laboratoryjnego do siedmiu dni po wykonaniu badań.
13. Zamawiający zleca archiwizowanie przebadanych próbek osocza w objętości od 0,5 ml, tj. 500 µl do
2000 µl na płytkach archiwizacyjnych i wydanie ich wraz z dokumentacją rozmieszczenia w ustalonym
z Wykonawcą terminie.
14. W przypadku braku możliwości wykonania badań w terminie 24 godzin od przekazania próbek,
Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt wykonanie badań w innym laboratorium
posiadającym uprawnienia do wykonywania zleconych badań co Wykonawca jest zobowiązany
udokumentować.
15.Zamawiający jest uprawniony do dokonywania audytu u Wykonawcy w zakresie prawidłowości
przeprowadzania badań objętych umową.
16. Wykonawca zobowiązuje się do utylizowania próbek zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym
zakresie.
17. Wykonawca zapewnia, że będąc podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie
obowiązujących przepisów o działalności leczniczej, dysponuje usługami Osób Wykwalifikowanych /
Osoby Wykwalifikowanej odpowiedzialnych/ej za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów
leczniczych, na podstawie obowiązujących przepisów dot. Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 499), t. j. gwarantujących/ej , że badania objęte umową są wykonywane zgodnie z zasadami GMP i
GLP.
18. W przypadku gdy w okresie objętym umową, Wykonawca zamierza wprowadzić zmianę dotyczącą
metodyki badań lub zmianę testów do wykonywania badań w stosunku do metodyki badań lub testów
aktualnych na dzień składania ofert, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o tym
fakcie na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto Wykonawca w ciągu 24 godzin od
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ostatecznego wprowadzenia nowych testów, zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu dokładne dane o
nowo wprowadzonym systemie badań, rodzaju testów i dacie wprowadzenia.

§4
Niezbędne uprawnienia
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania świadczeń
wymienionych w § 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra
Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r., w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników,
badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych
publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 25 z późn. zm.) oraz, że personel medyczny
udzielający świadczeń w ramach niniejszej umowy posiada odpowiednie kwalifikacje określone w
przepisach szczególnych i będzie wykonywał usługi z zachowaniem staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
2. Stwierdzenie braku odpowiednich uprawnień i kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 uprawnia
Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
§5
wynagrodzenie i warunki płatności
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu umowy wynosi:
Wartość całości zamówienia netto:
cyfrowo: .................................................................................................................................PLN
słownie: ..................................................................................................................................PLN
Wartość całości zamówienia brutto:
cyfrowo: .................................................................................................................................PLN
słownie: ...................................................................................................................................PLN
w tym:
Cena jednego badania wynosi:
netto…………………………….
słownie: ..................................................................................................................................PLN
VAT……………%
słownie: ..................................................................................................................................PLN
brutto………………………….
słownie: ..................................................................................................................................PLN
2.Wartość umowy netto podana w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.
3.Rozliczenia odbywać się będą w okresach miesięcznych, tzn. za pełen miesięczny okres usług
wykonanych ww. badań w danym miesiącu kalendarzowym zrealizowanych zgodnie z umową.
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4.Zapłata za wykonana usługę wynosi 30 dni od daty otrzymania faktur VAT, przelewem na konto
bankowe Wykonawcy.
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.Wykonawca ma obowiązek do każdej usługi wykonanej za pełen miesięczny okres, załączyć fakturę
(oryginał) zawierającą dane zgodne z usługą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę usługi wg
Wykonawcy, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.
§6
Rozwiązanie umowy
1.Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje prawo
do rozwiązania umowy z ważnych powodów, a w szczególności:
a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej
postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem,
b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,
2. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w następujących sytuacjach:
1) gdy w wynikach audytów przeprowadzonych u Wykonawcy w okresie ostatnich dwóch lat przez
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny
zostały wykazane ważne niezgodności w zakresie wykonywanych badań kwalifikacyjnych
wykonywanych metodami biologii molekularnej lub
2) gdy zostanie stwierdzony brak odpowiednich uprawnień i kwalifikacji, o których mowa w § 4
ust. 1.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, gdy
Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej
postanowieniami. Z tym. że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za dany okres usług
wykonanych badań będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go
na piśmie do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 30 dni.
4.W sytuacji, o której mowa w ust. 1 – 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy,
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia do 3 godzin w przesłaniu wyników badań, w wysokości 0,1% wartości
brutto przesłanych do wykonania badań,
2) w przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin w przesłaniu wyników badań, w wysokości 0,5%
wartości brutto przesłanych do wykonania badań.
3) w przypadku, o którym mowa w § 9, na zasadach tam określonych.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za
faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
3.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne
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§8
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:
1) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
2) zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto
umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za
zgodą Wykonawcy,
3) Zamawiający dopuszcza zmiany techniczne w odbiorze próbek z materiałem genetycznym
będącym przedmiotem zamówienia, np. zmiany miejsca odbioru od Zamawiającego w/w
próbek, jeżeli ta zmiana będzie korzystniejsza dla Zamawiającego oraz wynikła z przyczyn,
których ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie podpisania
umowy;
4) zmiany cen – w następujących przypadkach
a. zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które
podwyższą lub obniżą cenę jednostkową badania służącego do identyfikacji wirusów
HBV,HCV i HIV będącego przedmiotem zamówienia, co w zależności od rodzaju
zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem
ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia o zmienną wartość ceny jednostkowej
przedmiotu zamówienia, t.j. o kwotę równą różnicy w kwocie właściwych podatków i
ceł;
b. zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek:
- udzielonych rabatów, promocji w wyniku zmniejszenia ceny jednostkowej
badania u Wykonawcy spowodowanej obniżeniem kosztów wykonywania
badania będącego przedmiotem umowy;
- zmiany na korzyść Zamawiającego kursów walutowych;
5) zmiana nazwy własnej /nr katalogowych/producenta testów służących do badania w celu
identyfikacji wirusów HBV,HCV i HIV będącego przedmiotem zamówienia – zmiana ta może
być związana z ulepszeniem składu jakościowego w/w testów lub podyktowana zmianą procesu
technologicznego produkcji w/w testów, zmianą producenta testów w wyniku podpisania nowej
umowy przez Wykonawcę na dostawę w/w testów - pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie
powodowała pogorszenia jakościowego w/w badania określonego w SIWZ i zostanie to
potwierdzone stosownymi dokumentami;
6) zmiana danych Wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej
brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą,
których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
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§9
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z tytułu art. 29 ust. 3a ustawy P. z. p.
1. W związku z obowiązkiem art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający stawia
wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi
będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Usługi będą wykonywane przez Osoby
Wykwalifikowane wymienione w załączniku nr 1. do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę.
Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 143e
ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że ww. pracownicy – Osoby Wykwalifikowane wykonujący usługi, tj.
gwarantujący, że badania objęte umową są wykonywane zgodnie z zasadami GMP i GLP, będą w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a
ustawy pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające spełnienie wymogu
wskazanego w ust. 1.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust.4 z pracownikami wykonującymi
ww. czynności określone w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 4 będzie traktowane jak
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o
pracę.
6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w
trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww. umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej
sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o zamówienie publiczne, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę z poniższej liczby wskazanych pracowników
wykonujących w/w czynności na podstawie umowy o pracę wykazanych w załączniku nr 1 do umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§ 10
Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji umowy
1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:
1.1.od strony Wykonawcy:
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1.1.1.……………………………………………………………………………………………..- tel. /
faks;
1.1.2.- osoba odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za wykonanie badań w zakresie wykrywania
materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV i przesłanie wyników badań do RCKiK we Wrocławiu
jest:
…………………………………………………………………………………………………….; - tel. /
faks
1.1.3.- osobą wykwalifikowaną ze strony Wykonawcy gwarantującą , że badania objęte umowa są
wykonywane
zgodnie
z
zasadami
GMP
i
GLP:.................................................................................................... – tel. / faks
(wzór podpisu osoby wykwalifikowanej znajduję się w załączniku nr 1 do umowy)
1.2.od strony Zamawiającego:
1.2.1. kierownik Pracowni Serodiagnostyki Czynników Zakaźnych – mgr Ewa Świątek tel.71 / 3715 837, tel. kom. 0600 035 907; faks: 71 / 328 17 13;
1.2.2. sprawy finansowo-księgowe- Z-ca Głównego Księgowego - mgr Małgorzata Wach - tel. 71 /
3715817; faks 071 / 328 17 13;
1.2.3.osobą wykwalifikowaną ze strony RCKiK we Wrocławiu odpowiadającą za zwolnienie produktów
składników krwi badań wynikających z umowy jest: - mgr Ewa Bojarska - tel. 71 / 3715 834; faks 71
/ 328 17 13.
(wzór podpisu osoby wykwalifikowanej znajduję się w załączniku nr 1 do umowy)
2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację
niniejszej umowy.
§ 11
ochrona danych osobowych
1.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do
stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane
dalej RODO.
2. Wykonywanie niniejszej umowy wymaga, aby Wykonawca i Zamawiający wymieniali się danymi
osobowymi osób, którymi będą się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu niniejszej umowy
obejmujące przedstawicieli zawierających niniejszą umowę oraz pracowników wykonujących niniejszą
umowę, także tych, którzy będą wskazani w oświadczeniu lub zaświadczeniu wynikającym z obowiązku
wynikającego z § 9 umowy. W związku z tym strony będą się wymieniać danymi tych osób –
przekazanie od administratora do administratora.
3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wobec osób, które dane udostępniają spełnili obowiązek
informacyjny.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania wartości brutto umowy
przed końcem ww. terminu.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
3.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jedno dla Zamawiającego, jedno dla
Wykonawcy.
W Y K O N A W C A :

Z A M A W I A J Ą C Y :
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Załącznik nr 2 do Umowy

Poświadczam, że wszystkie przeglądowe badania do kwalifikacji krwi i jej składników
metodą biologii molekularnej wykonane w dniu ……………………………. dla RCKiK we
Wrocławiu, na podstawie umowy nr …….. dnia ……….. były zgodne z zasadami GMP, GLP
i Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej
praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania
i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz.
25, z późn. zm.).

……………………………………..
Podpis Osoby Wykwalifikowanej
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