
    
  

 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, 

numer Projektu 2021/ABM/03/00037-00 
 
 

 
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr APP_433_ABM22_2022 

Projekt umowy  
nr  

 

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, 

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego na podstawie art. ……….Ustawy Pzp z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.) dalej zwanej „Ustawą Pzp”  

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 
Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w 
umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………………… – …………………………………………………………………… 

a  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w.......................... przy ulicy 
................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP:……………….. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
.............................................  .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ...............,  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, 
reprezentowaną przez: 
1 ............................... 
2 ............................... 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
oraz 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
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działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz 
NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Ocena bezpieczeństwa i 
skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki 
ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z 
randomizacją (Akronim: FootCell). 
Zważywszy, że:  
Warszawski Uniwersytet Medyczny będący Liderem Konsorcjum, powołanego w celu 
realizacji Projektu pt. : „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – 
badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (FootCell)”realizowanego na podstawie 
umowy 2021/ABM/03/00037-00 z dnia 08.03.2022r. zawartej z Agencją Badań Medycznych 
(ABM), Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej 
zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie 
podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell). 
 
Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę zwaną dalej „Umową”, jak poniżej: 
 

§ 1.  
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług transportu sanitarnego na 
terenie Warszawy przez Wykonawcę odpowiednimi do tego celu pojazdami i przez 
personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z potrzebami Laboratorium 
Badawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

2. Usługi transportu sanitarnego będą obejmować odbiór, transport i doręczanie przesyłek 
zawierających materiał biologiczny, produkty lecznicze oraz opakowania transportowe 
wraz z towarzyszącą dokumentacją medyczną. 

 
§ 2.  

Zakres i warunki świadczenia usługi 

 
1. Transportowi sanitarnemu podlegać będą następujące przesyłki: 

a. materiał biologiczny wraz z załączoną dokumentacją - odbiór z ośrodka 
pobierającego i dostarczenie do LBBK, trasa ok 10 km, 5 kursów w ciągu 
pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, w godzinach popołudniowych i 
wieczornych; 

b. produkty lecznicze wraz z załączoną dokumentacją - odbiór z LBBK i dostarczenie 
do 2 ośrodków klinicznych na terenie Warszawy:  
 Ośrodek 1 - dystans 0,5 - 1 km, maksymalnie 32 kursy w okresie realizacji 

umowy; 
 Ośrodek 2 – dystans ok. 11 km, maksymalnie 108 kursów w okresie realizacji 

umowy; 
c. próby na badania jakościowe produktów leczniczych wraz z dokumentacją – 

odbiór z LBBK i dostarczenie do laboratorium zewnętrznego,  trasa ok. 7 km, 125 
kursów w okresie realizacji umowy, odbiór przesyłki nie później niż 2h od 
momentu otrzymania informacji o gotowości do odbioru i czas transportu nie 
dłuższy niż 2 h od momentu odebrania przesyłki, dostawa do adresata do 
godziny 14.30 w dniu nadania przesyłki; 

d. próby na badania jakościowe produktów leczniczych wraz z dokumentacją – odbiór 
z ośrodka pobierającego i dostarczenie do laboratorium zewnętrznego,  trasa ok. 
20 km, 5 kursów w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, odbiór przesyłki 
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nie później niż 2h od momentu otrzymania informacji o gotowości do odbioru i czas 
transportu nie dłuższy niż 2 h od momentu odebrania przesyłki, dostawa do 
adresata po godzinie 16.00 w dniu nadania przesyłki, po uprzednim ustaleniu z 
odbiorcą; 

e. próby na badania identyfikacji drobnoustrojów wraz z dokumentacją – odbiór z LBBK 
i dostarczenie do laboratorium zewnętrznego, trasa ok. 18 km lub odbiór z jednego 
laboratorium zewnętrznego i transport do drugiego laboratorium zewnętrznego, 
trasa ok. 30 km, 300 kursów w okresie realizacji umowy, odbiór przesyłki nie później 
niż 2h od momentu otrzymania informacji o gotowości do odbioru i czas transportu 
nie dłuższy niż 2 h od momentu odebrania przesyłki, informacja o transporcie 
podawana z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, możliwość ustalenia 
konkretnej godziny realizacji transportu; 

f. Próby na badania walidacyjne wraz z dokumentacją – odbiór z LBBK i dostarczenie 
do: 

 Ośrodek 1 - dystans 0,5 - 1 km  
 Ośrodek 2 – dystans ok. 11 km 
 laboratorium zewnętrzne – dystans ok. 7 km 

30 kursów w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy. Odbiór przesyłki nie 
później niż 2h od momentu otrzymania informacji o gotowości do odbioru i czas 
transportu nie dłuższy niż 2 h od momentu odebrania przesyłki; 

g. zestawy transportowe na próbki do badań (puste) – odbiór z laboratorium 
zewnętrznego i dostarczenie do LBBK, trasa ok. 7 km lub odbiór laboratorium 
zewnętrznego i dostarczenie do LBBK, trasa ok. 18 km, 100 kursów w okresie 
realizacji umowy, dostawa najpóźniej do godziny 16.00 w dniu następnym od dnia 
nadania przesyłki; 

h. zestawy transportowe ORCA (puste) – odbiór z Ośrodka 2 i dostarczenie do LBBK, 
trasa ok. 11 km, 95 kursów w okresie realizacji umowy, dostawa najpóźniej do 
godziny 16.00 w dniu następnym od dnia nadania przesyłki 
 

2. Usługi transportu sanitarnego, określone w ust. 1, świadczone będą w sposób 
zgodny z przepisami prawa.  

3. Usługi transportu sanitarnego, określone w ust. 1, świadczone będą w sposób 
zgodny z przepisami prawa.  

4. Transport sanitarny odbywać się będzie karetką transportową, a w skład zespołu 
wchodzić będą kierowca z uprawnieniami sanitariusza lub kierowca i sanitariusz. 
 Kwalifikacje sanitariusza powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych (Dz.U. nr 151 poz. 896). 

 Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy  z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 151 z późn. zm.). 

5. Pojazdy do prawidłowego świadczenia usług powinny: 
 posiadać oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, 
 posiadać aktualne badanie techniczne, aktualną polisę OC, ubezpieczenie NW 

oraz pozytywną opinię sanitarną, 
 być środkami transportu sanitarnego spełniającymi cechy techniczne i jakościowe 

określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane ( Polska Norma PN-EN 1789+A1:2011 Pojazdy medyczne i ich 
wyposażenie – ambulanse drogowe), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191) oraz 
wymaganiami dotyczącymi wyposażenia medycznego zgodnie z aktualnie 
obowiązującą Polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane 
oraz wytycznymi Ministra Zdrowia określonymi w Załączniki nr 3 do Zarządzenia 
nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
ratownictwo medyczne. 
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6. Wykonawca musi dysponować minimum 2 pojazdami.  
7.  Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania usług transportu sanitarnego. 
 

 

§ 3. 
Termin realizacji umowy 

1. Usługi transportu sanitarnego świadczone będą sukcesywnie, w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień składanych w okresie 42 
miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 5 
ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2. 

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 4.  

Obowiązki stron umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałej gotowości do świadczenia usług 
transportu sanitarnego oraz ich wykonywania w dni robocze w godz. 8:00 – 16.00 (od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz wyjątkowo 
po godz. 16 dla usług określonych w § 2, ust. 1a oraz ust. 1d, z miejsc wskazanych w 
Wykazie miejsc odbioru przesyłek, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na transport; 

2.2. odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu otrzymania telefonicznej informacji o 
gotowości przesyłki do odbioru;  

2.3. dostarczanie przesyłek zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem; czas realizacji 
usługi zgodnie z Załącznikiem nr 6 

2.4. potwierdzenie własnoręcznym podpisem odbioru, jak i dostarczenia przesyłki na 
wzorze listu przewozowego, będącego dokumentem Farmaceutycznego Systemu 
Jakości obowiązującym u Zamawiającego; 

2.5. zapewnienie ochrony przedmiotu transportu przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, silnymi wstrząsami i przed upadkiem; 

2.6. niezwłoczne informowanie Zamawiającego na wskazany nr kontaktowy o wszelkich 
odchyleniach związanych z realizacją przedmiotu umowy;  

2.7. ochrona danych osobowych związanych z realizacją umowy; 

2.8. ubezpieczenie się na własny koszt od odpowiedzialnej cywilnej w zakresie 
udzielonego zamówienia w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa 
i przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy; 

2.9. w przypadku awarii pojazdu lub innej sytuacji uniemożliwiającej realizację transportu 
niezwłoczne zastąpienie pojazdu uszkodzonego pojazdem sprawnym technicznie lub 
na własny koszt zlecenie usługi innemu podmiotowi, który zapewni realizację usługi 
w sposób określony w niniejszej umowie. O w/w fakcie Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego na wskazany nr kontaktowy; 

2.10.zapewnienie środków łączności służących do stałej komunikacji pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym (wskazanie nr kontaktowego oraz adresu e-mail); 

2.11. przekazanie w formie pisemnej Zamawiającemu wykazu pojazdów używanych do 
świadczenia usługi oraz jego aktualizacji gdy dotyczy. 
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3. Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

3.1. zgłoszenia zlecenia na usługę transportu sanitarnego mailowo z minimum 1-
dniowym wyprzedzeniem, o ile to możliwe, 

3.2. telefoniczne poinformowanie Wykonawcy o gotowości przesyłki do odbioru w dniu 
realizacji zlecenia, 

3.3. odpowiednie przygotowanie, zapakowanie i oznakowanie przesyłki wraz z 
dokumentacją na czas transportu oraz załączenie odpowiedniej wersji listu 
przewozowego, będącego dokumentem Farmaceutycznego Systemu Jakości 
obowiązującego u Zamawiającego, 

3.4. terminowe wpłaty należności za zrealizowane zlecenia transportu sanitarnego. 

4. Zmiana miejsca stałego odbioru przesyłek lub odbioru z miejsca nieujawnionego w 
Wykazie, o którym mowa w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy o 
zmianie stałego miejsca odbioru, a w przypadku jednorazowego odbioru – mailowego 
zlecenia odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania żadnych 
danych otrzymanych od Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przesyłkę od momentu przyjęcia jej do 
przewozu, tj. od chwili jej wydania do chwili dostarczenia przesyłki wskazanemu 
adresatowi, zgodnie z godzinami odnotowanymi na liście przewozowym przy podpisie 
przedstawiciela Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody w mieniu znajdującym 
się w miejscach odbioru i dostarczenia przesyłek, w mieniu osób trzecich oraz na 
osobach, wyrządzone podczas wykonywania usługi. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów Wykonawcy w 
trakcie wykonywania usług oraz wyrządzone przez osoby trzecie. 

9. Transport nadanej przesyłki powinien odbywać się w  dedykowanym, klimatyzowanym 
pojeździe. 

10. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na audytowanie działalności w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy.  

11. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełniania warunków określonych umową i 
odmowy udzielenia zlecenia przewozu pojazdem nie spełniającym wymogów oraz 
żądania podstawienia innego pojazdu na wyłączny koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to 
jednak Wykonawcy z ponoszenia pełnej odpowiedzialności w tym zakresie.  

12. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją środków 
transportu sanitarnego, ani żadnych kosztów związanych z wykorzystaniem środków 
łączności i służących do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
§ 5.  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2, zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: 

a. wartość netto: ………………….. zł 

b. wartość brutto: ………………     zł  

c. (słownie:………………………………………………………………………………
……………….), 

d. w tym podatek VAT …..% w kwocie: …………………. zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany liczby określonych przesyłek 
wyszczególnionych co do rodzaju w Załączniku nr 1-Formularz ofertowy , w 
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granicach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a także możliwość 
niewykorzystania przedmiotu umowy w ujęciu wartościowym, jednakże 
nieprzekraczającym 30% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, z 
zastrzeżeniem § 9 ust. 2. 

 
§ 7.  

Warunki płatności 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a) papierowej; 

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 
2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 1666 tj. z późn. zm.)  

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonane usługi, w 
terminie do 30 dni od: 

1) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 
009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem 
dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf na adres 
efaktury@wum.edu.pl. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer 
faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury; 

2) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.  

3. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zbiorczych faktur VAT wystawianych z 
dołu, na koniec danego miesiąca rozliczeniowego. Faktura powinna być dostarczona do 
Zamawiającego niezwłocznie.  

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień 
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, 
który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z poźn. zm.), dalej jako 
„Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze 
przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-
mail: efaktury@wum.edu.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w 
Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących 
czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce.  

8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) 
winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów  i 
usług oraz min. danych zawierających: 

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, 
który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 
5250005828. 
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10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 
4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz.U. 2021, poz. 424). 

11. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w Załączniku nr 5 do 
niniejszej umowy Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, 
a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.  

§ 8.  
Reklamacja 

1. Zasady dotyczące składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy określa Regulamin 
Wykonawcy, dostępny na stronie internetowej Wykonawcy. 

2. Fakt powierzenia przesyłki Wykonawcy potwierdza, iż Zamawiający zgadza się na 
stosowanie postanowień Regulaminu Wykonawcy.  

3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego mogą dotyczyć np.: 

a) Przekroczenia czasu na odbiór i dostarczenie przesyłki, 

b) Uszkodzenie lub zagubienie przesyłki lub dokumentacji, 

c) Nieautoryzowane otwarcie przesyłki, 

d) Naruszenie zasad poufności. 
 

 
§ 9.  

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto 
przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2.  Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni 

3.  Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada 
Wykonawca może być trzykrotne, w roku kalendarzowym, nie odebranie przesyłki w 
dniu jej nadani. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od 
momentu pojawienia się takiej okoliczności. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług 
lub przerwania ich wykonywania i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 
wyznaczonego przez Zamawiającego. 

5.  Przewidziana kara nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach 
określonych w Regulaminie Wykonawcy. 

6.  Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
dotyczących Zamawiającego lub uzyskanych od Zamawiającego w związku 
z wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w trakcie Umowy, jak również 
w okresie 4 lat po jej zakończeniu, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich 
źródła, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celach 
określonych ustaleniami niniejszej Umowy oraz wynikających z bezwzględnie 
obowiązujących uregulowań prawnych. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić informacje tylko pracownikom i współpracownikom, 
wobec których ujawnienie takie będzie konieczne i tylko w zakresie niezbędnym, w 
jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp ze względu na prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w inny sposób nie 
rozpowszechnia jakichkolwiek informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby związanej 
z realizacją przedmiotu Umowy. 

5. Strony, przy wykonywaniu Umowy, zobowiązują się do przestrzegania wszelkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 
danych osobowych personelu Zamawiającego pozyskanych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją Umowy. 

6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub 
organów kontrolnych, a także informacji dostępnej publicznie, o których mowa w 
Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  
Nie będą uważane za chronione informacje, które:  

1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących 
wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek 
ze Stron, 

2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej 
zgody Strony, której dotyczą, 

3) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą 
Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby 
jakimi posługuje się przy realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, 
że osoby, o których mowa w ust. 3, otrzymujące powyższe informacje, informacje 
chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji Zamawiającego – nie 
ujawnią tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części osobom trzecim 
lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej, pisemnej Zgody 
Zamawiającego, którego informacja lub źródło dotyczy.  

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 
Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 
również po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 
odstąpieniu, bez względu na przyczynę. 

 
§ 11.  

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez 
Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za 
wyjątkiem podmiotów, zarejestrowanych w Polsce, wchodzących w skład grupy 
kapitałowej realizujących przedmiot umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku gdy: 

1) z zachowaniem terminu określonego § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu 
wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co 
najmniej 70% wartości określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym 
jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony, 
jednakże o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

3. O ile inaczej nie wskazano, zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują 
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się rozstrzygać w drodze mediacji, lub innych pozasądowych sposobów rozwiązywania 
sporów, o których mowa w art. 591 ustawy, w przypadku spraw majątkowych, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne. Wówczas każda ze stron umowy może złożyć 
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. W razie braku 
porozumienia i przypadkach niedopuszczalności zawarcia ugody, strony zobowiązują się 
rozstrzygać spory na drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego lub formie elektronicznej w przypadku zawarcia 
umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.  

 
Załączniki do umowy:  
Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 –  Wykaz miejsc odbioru przesyłek kurierskich. 
Załącznik nr 3 –  Klauzula informacyjna 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie 
Zamawiającego  
Załącznik nr 5 - Wykaz przesyłek  
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy AEZ/365/S-063/…./2022 
 
 

Wykaz miejsc odbioru przesyłek  
 

Lp. Nazwa ulicy 
Nr 

budynku 
Kod pocztowy  Miasto 

1     

2     

3     

4     
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Załącznik nr 3  do Umowy  
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których dane 
przetwarza Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy 

 
1. Zamawiający informuje, że w przypadku:  

1) osób fizycznych będących Wykonawcą, 
2) osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących 

Wykonawcą,  
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
4) członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  
5) osoby fizycznej skierowanej do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę 

będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio od Wykonawcy w celu 
realizacji Umowy. 
 
2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI 

UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa; 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, lub pod nr tel.: +48 22 57 20320; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f 

RODO w celu realizacji niniejszej umowy, w celu wykonania obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach kontaktowych, 
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione 
do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy lub 
okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, 
jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie, jak również przez czas określony 
dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja 
zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt WUM 
opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ewentualnie przez czas 
dochodzenia roszczeń lub obrony administratora przed roszczeniami; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym lub wynika z zawartej z wykonawcą 
umowy; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości 
zawarcia lub realizacji umowy; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

a) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. 

b) poniżej. 
9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  b i c RODO.  

10) Pani/Pana dane osobowe Zamawiający otrzymał od Wykonawcy. 
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

treści ust. 1 – 2 powyżej osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu w 
związku z niniejszą umową, chyba że ma zastosowanie art. 14 ust. 5 RODO. 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr……………….. 

 
 
 
 

Wykaz osób 
 odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego 

 
 
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Zakres 
odpowiedzialności 

Dane kontaktowe 
(e-mail; nr telefonu) 

1.    
  

2.    
  

…   
  

…   
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, 

numer Projektu 2021/ABM/03/00037-00 
 
 

 
Załącznik nr 5 do Umowy nr……………….. 

 
Wykaz przesyłek 

Lp. Rodzaj przesyłki 
Sposób 

pakowania 
Warunki świadczenia usługi 

Opis trasy 
transportu 

cena jednostkowa 
netto  (PLN) 

1 Materiał biologiczny (lipoaspirat) wraz z 
towarzyszącą dokumentacją medyczną 

Pudełko 
styropianowe, 
umieszczone 
w kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana 
z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata w dniu nadania przesyłki. 
Czas transportu nie dłuższy niż 2 h od momentu 
odebrania przesyłki.  

Transport na 
terenie 
Warszawy, 
dystans ok. 10 
km. 

 

2 Produkt leczniczy wraz z towarzyszącą 
dokumentacją medyczną 

Opakowanie z 
tworzywa 
sztucznego, 
wyposażone 
we wkłady 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata do godziny 14.30 w dniu 
nadania przesyłki. Czas transportu nie dłuższy niż 
2 h od momentu odebrania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy do 
dwóch 
ośrodków, 
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chłodzące i 
rejestrator 
temperatury. 

dystans to ok. 1 
km i ok. 11km. 

3 Próby na badania jakościowe produktów 
leczniczych wraz z dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
umieszczone 
w kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana 
z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata do godziny 14.30 w dniu 
nadania przesyłki. Czas transportu nie dłuższy niż 
2 h od momentu odebrania przesyłki.  

Transport na 
terenie 
Warszawy, 
dystans ok. 7 
km. 

 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata po godz. 16, po uprzednim 
ustaleniu z odbiorcą. Czas transportu nie dłuższy 
niż 2 h od momentu odebrania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy, 
dystans ok. 20 
km. 

 

 Próby na badania identyfikacji 
drobnoustrojów wraz z dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana 
z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata do godziny 14.30 w dniu 
nadania przesyłki. Czas transportu nie dłuższy niż 
2 h od momentu odebrania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy, z 
dwóch 
lokalizacji do 
laboratorium 
zewnętrznego, 
dystans to 18 
km I 30 km. 
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4 Próby na badania walidacyjne wraz z 
dokumentacją 

Pudełko 
styropianowe, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 
Kieszonka na 
dokumenty 
zintegrowana 
z 
opakowaniem. 

Odbiór przesyłki nie później niż 2h od momentu 
otrzymania informacji o gotowości do odbioru. 
Dostawa do adresata do godziny 14.30 w dniu 
nadania przesyłki. Czas transportu nie dłuższy niż 
2 h od momentu odebrania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy: do 
laboratorium 
zewnętrznego – 
dystans ok. 7 
km oraz do 
dwóch 
ośrodków – 
dystans ok. 1 
km i ok. 11km. 

 

5 Zestawy transportowe na próbki do 
badań (puste) 

Pudełko 
styropianowe, 
opcjonalnie 
umieszczone 
w kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 
temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 

Dostawa najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 
następnym od dnia nadania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy, z 
dwóch 
lokalizacji, 
dystans to ok. 7 
km i 18 km.  

 

6 Zestawy transportowe ORCA (puste) Pudełko 
styropianowe, 
opcjonalnie 
umieszczone 
w kartonie z 
uchwytem, 
wyposażone 
we wkład 
stabilizujący 

Dostawa najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 
następnym od dnia nadania przesyłki. 

Transport na 
terenie 
Warszawy, 
dystans ok. 11 
km. 
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temperaturę 
oraz 
rejestrator 
temperatury. 


