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Załącznik nr 3 

UMOWA  nr NPRMT/…./POL/2022 

na realizację programu wieloletniego pod nazwą  

„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

zwana dalej ,,umową’ 

zawarta dnia ……………….. 2022 roku 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia  

reprezentowanym przez:  

Artura Kamińskiego – Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw 

Transplantacji „Poltransplant”, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2021 r., które nie 

wygasło i nie zostało odwołane, 

zwanego dalej „Realizatorem” 

a 

[nazwa, adres, NIP, REGON] 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej / 

przedsiębiorców pod nr […], prowadzonym przez Sąd Rejonowy w […], […] Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą pod nr […], prowadzonym przez Wojewodę […], 

reprezentowanym przez:  

[……………………….] 

zwanym dalej „Podwykonawcą”, który oświadcza, że dane w tych rejestrach są aktualne, 

łącznie zwani „Stronami” 

 

Na podstawie: 

1) uchwały Rady Ministrów Nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, 

zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r., uchwałą Rady Ministrów 

Nr 97/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.  oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

i uchwałą Rady Ministrów Nr 150/2020 z dnia 20 października 2020 r. i uchwałą Rady Ministrów 

Nr 147/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. („dokument programu”); 

2) art. 115 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.);  

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, 

które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. 2021 poz. 2407) 

oraz w wyniku dokonanego przez Realizatora wyboru oferty Podwykonawcy w postępowaniu 

konkursowym przeprowadzonym na podstawie dokumentu programu, 

Strony zawierają umowę o następującej treści:   
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§ 1. 

1. Realizator zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu konkursu 

„Diagnostyka – typowanie HLA potencjalnych biorców nerek” w ramach zatwierdzonego przez 

Ministra Zdrowia zadania dotyczącego wprowadzenia nowych metod diagnostyki procesów 

immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia  realizowanego 

i finansowanego z programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny 

Transplantacyjnej”. 

2. W ramach realizacji umowy, Podwykonawca zobowiązuje się do dnia 14 listopada 2022 r. 

rozliczyć z wykonania zadania określonego w umowie w tym w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Podwykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy w zakresie wynikającym z niniejszej 

umowy z Relizatorem. 

4. Podwykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Realizatora o wszelkich 

zaistniałych trudnościach, problemach lub innych sytuacjach, które mogłyby skutkować zagrożeniem 

realizacji umowy wraz z przedstawieniem propozycji ich rozwiązania. 

5. Podwykonawca jest zobowiązany do przekazywania, na polecenie Realizatora, wszelkich 

dokumentów, raportów, analiz i sprawozdań w terminie podanym w poleceniu. 

6. Realizator realizuje zadania i czynności określone w niniejszej umowie, dotyczące 

finansowania, rozliczania i monitorowania stanu realizacji niniejszej umowy. 

7. Podwykonawca nie wnosi udziału własnego do realizacji umowy. 

8. Podwykonawca zobowiązany jest do 

1) wykonywania w ramach zadania procedur specjalistycznych badań kwalifikacyjnych 

typowania tkankowego metodą sekwencjonowania nowej generacji (next-generation 

sequencing – NGS) przynajmniej w zakresie loci HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, -DPB1, na 

wysokiej rozdzielczości: 

a) wyłącznie u osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

b) u osób figurujących na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie nerki ze 

statusami: 

 aktywny,  

 czasowo zawieszony,  

 zgłoszony do kwalifikacji w ośrodku kwalifikującym,  

 zwrócony z ośrodka kwalifikującego do uzupełnienia,  

 wyłącznie u których wykonano wcześniej specjalistyczne badania kwalifikacyjne 

typowania tkankowego w minimalnym zakresie HLA –A, -B, -DR w rozumieniu art. 16c 

ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów z zastrzeżeniem ust.9; 

2) przekazania wyników badań do Realizatora oraz wprowadzenia ich do Ustawowych 

Rejestrów Transplantacyjnych (www.rejestrytx.gov.pl) wraz z określeniem pobranego 

materiału do badania i metody badania (NGS) w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r., 

3) współpracy ze stacjami dializ, które na podstawie porozumienia z Podwykonawcą powinny 

pobrać i przekazać próbki krwi do badan. 

9. U osób u których wykonano wcześniej specjalistyczne badania kwalifikacyjne typowania 

tkankowego w minimalnym zakresie HLA –A, -B, -DR, figurujących na krajowej liście osób 

oczekujących na przeszczepienie nerki z innym statusem niż określono w ust. 8, w razie posiadania 

wolnych środków i wywiązania się z kontraktu, dopuszcza się możliwość wykonania procedur 

http://www.rejestrytx.gov.pl/
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w ramach zadania jednakże wyłącznie pod warunkiem wyrażenia dodatkowej zgody przez 

Realizatora. 

10. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym także powstałe na skutek działań lub zaniechań osób wyznaczonych 

przez Podwykonawcę do realizacji Umowy. Podwykonawca za działania i zaniechania tych osób 

ponosi odpowiedzialność, jak za działania lub zaniechania własne. 

11. Celem należytego zabezpieczenia interesów Realizatora, Podwykonawca zobowiązany jest do 

posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej wchodzących w zakres realizacji umowy. Termin obowiązywania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie może być krótszy niż okres trwania niniejszej 

umowy 

 

§ 2. 

1. Na realizację zadania określonego w § 1 ust. 2, Realizator w ramach środków, które w 2021 

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczy w 2022 roku kwotę 

w nieprzekraczającej wysokości [ 850’000,00 ] zł (słownie: ………………………………………. 

złotych) w celu przeprowadzenia [ 2000 ] procedur u chorych oczekujących na przeszczepienie 

nerki. 

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, Podwykonawca przeznaczy wyłącznie na 

sfinansowanie zadań z tytułu realizacji umowy i niedopuszczalne jest przeznaczenie tych środków 

na inny cel. Podwykonawca wykorzysta środki finansowe w roku ich przyznania w terminie nie 

dłuższym niż do dnia 14 listopada 2022 r. z zastrzeżeniem ust. 14 i 16.  

3. Podwykonawca nie może, bez pisemnej zgody Realizatora, zbywać i obciążać wierzytelności, 

ani dokonywać innych czynności mających na celu lub prowadzących do zmiany po stronie 

wierzyciela. Podwykonawca zastrzeże w umowach zawieranych podczas realizacji niniejszej umowy 

zakaz zbywania wierzytelności w takim samym zakresie, jaki obowiązuje jego samego. 

4. Podwykonawca złoży w siedzibie Realizatora: 

1) faktury,  

2) rozliczenia stanowiące podstawę przekazania środków publicznych sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,  

3) sprawozdania merytoryczne z realizacji umowy sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do umowy,  

w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za procedury wykonane w poprzednim miesiącu 

z tym że faktury i rozliczenia za okres listopad-grudzień 2022 r. Podwykonawca złoży 

w terminie do dnia 14 listopada 2022r. z zastrzeżeniem ust. 5 i 11” 

5. Faktura, rozliczenie i sprawozdanie o których mowa w ust.4 powinny uwzględniać również 

procedury, które będą wykonane do dnia 31 grudnia 2022 r. 

6. Realizator przekaże Podwykonawcy środki publiczne z tytułu umowy w łącznej kwocie 

nieprzekraczającej wysokości o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez 

Realizatora, pod względem merytorycznym i finansowym, dokumentów, o których mowa w ust. 4 

z zastrzeżeniem ust. 21. 

7. Warunkiem przekazania środków publicznych jest prawidłowe wykonanie zadań, określonych 

w § 1 ust. 2, potwierdzone złożeniem przez Podwykonawcę kompletu prawidłowo sporządzonych 

i zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów, o których o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem 

ust. 5. W razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonych dokumentach, o których 
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mowa w ust. 4, Realizator zwróci się do Podwykonawcy o dokonanie uzupełnienia, wyjaśnienia lub 

korekty oraz wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia do czasu złożenia prawidłowego dokumentu. 

8. Środki publiczne będą przekazywane Podwykonawcy na jego rachunek bankowy: 

[………………………………………] - nazwa banku: [………………………………………] 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Realizatora. 

9. O zmianach numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8, na który mają być 

przekazywane środki publiczne z tytułu realizacji niniejszej umowy, Podwykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować Realizatora na piśmie. Zmiana umowy w tym zakresie nie 

wymaga sporządzenia odrębnego aneksu. 

10. Jeżeli Podwykonawca realizował w 2022 r. zadania wymienione w § 1 ust. 2, niniejszej umowy 

w okresie poprzedzającym dzień zawarcia umowy do dnia podpisania umowy, dokumenty, o których 

mowa w ust. 4, za ten okres, Podwykonawca przekaże Realizatorowi w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia odpowiednio umowy lub aneksu do umowy. 

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, Podwykonawca będzie sporządzał podając siedzibę 

Realizatora - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji 

„Poltransplant”, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa i będzie je wysyłać w formie 

elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.. (https://epuap.gov.pl/wps/portal) w piśmie ogólnym do 

podmiotu publicznego na adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” /Poltransplant/SkrytkaESP. Dokumenty 

przekazywane w formie elektronicznej muszą zostać złożone w formie pliku z rozszerzeniem „.pdf” 

oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (PDF Advanced 

Electronic Signature) przez osoby upoważnione do ich składania w imieniu Podwykonawcy. W 

przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają doręczenie dokumentów w 

sposób wyżej opisany, Strony dopuszczają doręczenie dokumentów za pomocą innych środków 

komunikacji elektronicznej tj. przez e-mail lub w postaci papierowej za pokwitowaniem przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 

2020 poz. 1041), przez swoich pracowników, przez inne upoważnione osoby lub organy. 

12. Roczne rozliczenie merytoryczno-finansowe z realizacji umowy sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, Podwykonawca zobowiązuje się złożyć Realizatorowi 

w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem ust. 14, na adres wskazany w ust. 11. 

13. Roczne sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy oraz Zestawienie wykonanych procedur specjalistycznych 

badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego stanowiące załącznik nr 7 do umowy, 

Podwykonawca zobowiązuje się złożyć Realizatorowi, w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. 

z zastrzeżeniem ust. 14, na adres wskazany w ust. 11. 

14. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy bądź wcześniejszego ustania obowiązywania 

umowy z innych powodów, Podwykonawca zobowiązany jest złożyć końcowe, roczne rozliczenie 

merytoryczno-finansowe z realizacji umowy, o którym mowa w ust. 12, oraz końcowe, roczne 

sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy, o którym mowa w ust. 13, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca po jej rozwiązaniu bądź wcześniejszym ustaniu jej obowiązywania. 

15. Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zadań 

realizowanych w ramach umowy. Odrębna ewidencja powinna, na żądanie Realizatora, umożliwiać 

wygenerowanie zestawień poniesionych przez Podwykonawcę w danym okresie kosztów 

realizowanego zadania oraz otrzymane od Realizatora środki za wykonane procedury. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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16. W przypadku niewykorzystania przekazanych środków w trakcie obowiązywania umowy 

Podwykonawca zwróci te środki w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. na rachunek wskazany przez 

Realizatora. 

17. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Podwykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

niewykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 

11 stycznia 2023 r. do dnia wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora. 

18. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora wykorzystania środków publicznych niezgodnie 

z przeznaczeniem, tj. innego niż na cel określony w § 1 ust. 2, Podwykonawca zwróci wydatkowaną 

niezgodnie z przeznaczeniem kwotę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zwrotu 

wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Zwracane środki Podwykonawca przekaże 

przelewem na rachunek wskazany przez Realizatora w wezwaniu. 

19. Na żądanie Realizatora, Podwykonawca zobowiązuje się, w każdym czasie, w tym również po 

rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, udzielać, w wyznaczonym przez Realizatora terminie, 

wszelkich dodatkowych informacji i przedkładać dokumenty niezbędne do realizacji lub rozliczenia 

umowy, w tym stanowiące udokumentowanie poniesionych kosztów, jednak nie dłużej niż w ciągu 5 

lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

20. O terminowym przedłożeniu Realizatorowi przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa 

w umowie, decyduje ich data wpływu do elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP Realizatora 

(/Poltransplant/SkrytkaESP). Potwierdzeniem złożenia dokumentów będzie Urzędowe 

Poświadczenie Przedłożenia, gdzie znajduje się data doręczenia dokumentów. W przypadku pism 

doręczanych przez operatora pocztowego o którym mowa w ust.11, decyduje data wpływu do 

siedziby Realizatora. 

21. Z uwagi na zasady finansowania zadań objętych niniejszą umową ze środków publicznych 

w ramach programu wieloletniego na lata 2011 - 2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny 

Transplantacyjnej” i charakterem przyznanych środków na sfinansowanie zadania, które dostępne 

są do wykorzystania przez Realizatora w terminie do 30 listopada 2022 r., w przypadku 

niedostarczenie do Realizatora przez Podwykonawcę dokumentów określonych w ust. 4 lub 

dostarczenie ich po 24 listopada 2022 r., zwalnia Realizatora z obowiązku zapłaty z tytułu realizacji 

niniejszej umowy, na co Podwykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Podwykonawcy nie 

przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. 

 

§ 3. 

1. Podwykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie zadania będące przedmiotem niniejszej 

umowy z należytą starannością. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Realizator może 

zobowiązać Podwykonawcę do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości 

(wezwanie do usunięcia nieprawidłowości). 

3. W razie nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Realizator 

może rozwiązać pisemnie umowę bez wypowiedzenia. 

 

§ 4. 

1. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wchodzących w zakres realizacji umowy. 

Minimalna wysokość sumy gwarantowanej określonej w umowie ubezpieczenia od 
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odpowiedzialności cywilnej winna wynosić nie mniej niż 50% wartości niniejszej umowy w danym 

roku. Termin łącznego obowiązywania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie może 

być krótszy niż do 31 grudnia 2022 roku.  

2. Podwykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez cały okres 

obowiązywania Umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, Podwykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć kolejną i w każdej chwili być gotów do okazania oraz na żądanie do 

przesłania do Realizatora w terminie 14 dni, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, skanu 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

§ 5. 

1. W sytuacji niewykonania umowy z winy Podwykonawcy, Realizator jest uprawniony do 

dochodzenia od Podwykonawcy kary umownej do wysokości 15% łącznej kwoty środków 

publicznych, określonych w § 2 ust. 1.  

2. W sytuacji nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust 3-5, Realizator jest 

uprawniony do dochodzenia od Podwykonawcy kary umownej do wysokości 10% łącznej kwoty 

środków publicznych określonych w § 2 ust 1. 

3. W przypadku nieterminowego wprowadzenia wyników badań do Ustawowych Rejestrów 

Transplantacyjnych o których mowa w § 1 ust. 8, lub nieterminowego przedłożenia dokumentów, 

o których mowa w § 2 ust. 4, Realizator jest uprawniony do dochodzenia od Podwykonawcy kary 

umownej do wysokości 0,01% łącznej kwoty środków publicznych określonych w § 2 ust 1, za każdy 

dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 21. 

4. W przypadku nieterminowego przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 13 i 14 

Realizator jest uprawniony do dochodzenia od Podwykonawcy kary umownej do wysokości 0,01 % 

łącznej kwoty środków publicznych określonych w § 2 ust 1, za każdy dzień opóźnienia, 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 21. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 18, Realizator jest uprawniony do dochodzenia od 

Podwykonawcy kary umownej do wysokości 10% łącznej kwoty środków wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Realizator wezwie pisemnie, Podwykonawcę do zapłaty kary umownej. Kary umowne 

Podwykonawca przekaże w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Realizatora. 

7. W przypadku gdy środki pieniężne nie zostały jeszcze przekazane Podwykonawcy, Realizator 

zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z należności Podwykonawcy. W takim przypadku 

Realizator w terminie 14 dni od daty potrącenia, pisemnie powiadomi Podwykonawcę o dokonanym 

potrąceniu. 

8. Realizator zachowuje wyłączne prawo do realizacji swoich uprawnień do dochodzenia kar 

umownych jak i odstąpienia od nich, a także zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

§ 6. 

W czasie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, jednak nie później niż w ciągu 

5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Realizator (Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum 

Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”), a także Narodowy 

Fundusz Zdrowa mogą przeprowadzić u Podwykonawcy kontrolę w trybie i na zasadach 
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przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. 

Dz. U. 2020 poz. 224), w szczególności w zakresie: 

1) należytego wykonania zadania określonego w niniejszej umowie; 

2) celowości i gospodarności w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację 

umowy; 

3) rodzaju i sposobie prowadzenia dokumentacji, wynikającej z realizacji niniejszej umowy; 

4) stanu realizacji umowy; 

5) terminowości rozliczenia przez Podwykonawcę realizacji umowy; 

6) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń merytorycznych i finansowych umowy. 

§ 7. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9. 

2. W przypadku podjęcia decyzji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 

ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie blokowania planowanych wydatków budżetu 

państwa w części 46 – Zdrowie, Strony dokonają zmiany w treści umowy i dostosują umowę do 

podjętej decyzji lub nastąpi rozwiązanie umowy. 

§ 8. 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, 

wyłącznie z przyczyn, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

uniemożliwiających właściwą realizację umowy. 

2. Realizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach naruszenia 

przez Podwykonawcę postanowień § 2 ust. 3 i 18  oraz w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3. 

3. Umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie za zgodą obu Stron. 

§ 9. 

1. Realizator może odstąpić od Umowy w przypadku:  

1) 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 - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) gdy, w celu zawarcia Umowy, Podwykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub 

dokumenty – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach;  

3) gdy Podwykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z Umową– w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach;  

4) gdy Podwykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go przez Realizatora – w terminie 30 (trzydziestu) 

dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;  

5) w przypadku innych uchybień ze strony Podwykonawcy dotyczących wykonywania Umowy, 

powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie 30 

(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  



 8 

6) w przypadku zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub 

całości Przedmiotu Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia 

przesłanki. 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przysługuje Realizatorowi 

przez cały okres obowiązywania Umowy.  

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Podwykonawca może żądać od Realizatora wyłącznie 

wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez 

Realizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Realizator 

zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Podwykonawcę na podstawie 

Umowy do momentu złożenia przez Realizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W 

przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, 

Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez 

Podwykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Realizatora oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w 

powyższym zakresie.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Realizatora w 

związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 

z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866 z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2134) 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), 

6) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z 

późn. zm.), 

7) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.). 

§ 11. 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem postanowień 

umownych wykraczających poza ten okres, które obowiązują aż do pełnej realizacji praw 

i obowiązków przewidzianych dla Stron w umowie. 

§ 12. 

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne 

lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość 

wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny 

lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 
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3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie 

będą miały przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 13. 

1. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej 

Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, 

pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym 

przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej 

„Informacjami". 

2. Podwykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób 

rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do 

realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz 

przypadków określonych w ust. 3-6. 

3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek 

Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem 

Umowy. 

4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, 

Podwykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego 

żądania i jego okolicznościach towarzyszących. 

5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, 

Podwykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania 

wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane 

dalej. 

6. Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji pracownikom Podwykonawcy, jego pełnomocnikom 

oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie Informacji będzie 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie 

Informacji będzie wymagane przez przepisy prawa. 

7. Podwykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Realizatorem sposobu przekazywania 

korespondencji zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji 

Realizatora. 

8. Podwykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 

którymi się posługuje przy wykonanie Przedmiotu Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

9. Informacje otrzymane od Realizatora, Podwykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie 

w celu realizacji Umowy. 

10. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu, 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo 

§ 14. 

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy były 

załatwione polubownie. Negocjacje zmierzające do ugodowego załatwienia sprawy strony podejmą 

niezwłocznie i w dobrej wierze. Jeśli w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia negocjacje nie doprowadzą 
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do zawarcia porozumienia, każda ze Stron może wystąpić o rozstrzygniecie sporu do sądu 

właściwego dla siedziby Realizatora.  

 

 

§ 15. 

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi oraz przekazana każdej ze Stron. Każda ze Stron jest uprawniona do druku 

dowolnej liczby egzemplarzy Umowy. 

§ 16. 

Realizator upoważnia na mocy umowy a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu 

Realizatora  obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) wobec osób, których dane Podwykonawca przekazał 

Realizatorowi lub których dane są zamieszczone w umowie bądź załącznikach do umowy (w tym 

w innych dokumentach związanych z jej realizacją), dla których Realizator staje się administratorem, 

przy czym Podwykonawca przekazując treść klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik nr 6 do 

umowy, wskaże jednocześnie tym osobom Podwykonawcę jako źródło pochodzenia danych 

osobowych, którymi dysponował będzie Realizator. 

§ 17. 

Poniższe załączniki stanowią integralną cześć niniejszej umowy: 

1) nr 1 – Zadanie i koszty realizacji; 

2) nr 2 – Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych; 

3) nr 3 – Roczne rozliczenie merytoryczno-finansowe z realizacji umowy; 

4) nr 4 – Miesięczne sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy; 

5) nr 5 – Roczne sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy. 

6) nr 6 – Klauzula informacyjna  

7) nr 7 – Zestawienie wykonanych procedur specjalistycznych badań kwalifikacyjnych 

typowania tkankowego 

 

 

W IMIENIU REALIZATORA     W IMIENIU PODWYKONAWCY 

 

 

 

/dokument podpisany elektronicznie/     /dokument podpisany elektronicznie/ 
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………………………………………………….                                                                                            Załącznik nr 1 do umowy nr 

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                NPRMT/…../POL/2022 

 

 

 

Zadania i koszty realizacji 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

 

 

Lp. Rodzaj zadania 
Liczba procedur 

kalkulacyjnych 

koszt jednostkowy nie 

wyższy niż (zł) 

Całkowity koszt 

realizacji zadania (zł) 

w tym, dofinansowanie 

z Ministerstwa Zdrowia 

(zł) 

1 

„Diagnostyka –typowanie HLA potencjalnych biorców 

nerek” w 2022 roku, w ramach środków, które 

nie wygasają z upływem 2021 roku  
    

 

               W IMIENIU PODWYKONAWCY 

               podpis osoby upoważnionej do 

                reprezentacji Podwykonawcy 

               /dokument podpisany elektronicznie/ 
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………………………………………………….                                                                                             Załącznik nr 2  

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                  

 

Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych za okres od ……………………… do …………………………………. 

Dotyczy umowy nr ………………………………. 

 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

Lp. 
Wykonany zakres rzeczowy zadań 

określny w § 1 umowy 

Liczba 
wykonanych 

procedur 

Koszt jednostkowy (max 
koszt nie może 

przekroczyć kosztu 
jednostkowego 

okreslonego w umowie) 

Koszt całkowity 
wykonanych zadań 

Udział 
własny 

Dofinansowanie z 
Ministerstwa 

Zdrowia 

% udziału 
własnego 

Faktura 

Uwagi 

Wartość brutto Numer 
Data 

wystawienia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

„Diagnostyka – typowanie HLA 
potencjalnych biorców nerek”  

 
wykonane w ramach zadania 
procedury specjalistycznych 

badań kwalifikacyjnych typowania 
tkankowego metodą 

sekwencjonowania nowej 
generacji (next-generation 

sequencing – NGS) przynajmniej 
w zakresie loci HLA-A, -B, -C, -

DRB1, -DQB1, -DPB1, na 
wysokiej rozdzielczości 

          

 Razem:           

 

Miejscowość i data: ………………………… 

              W IMIENIU PODWYKONAWCY 

Sporządzający: …..………            podpis osoby upoważnionej do 
Nr telefonu:                 reprezentacji Podwykonawcy 
Adres e-mail:          
              /dokument podpisany elektronicznie/ 
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………………………………………………….                                                                                              Załącznik nr 3  

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                  

 

 

Roczne rozliczenie merytoryczno-finansowe z realizacji umowy za ……………. rok 

Dotyczy umowy nr ………………………………. 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

Plan wg. umowy ………………………… 

Środki otrzymane od Realizatora : ……………………….. 

Środki wydatkowane (otrzymane od Realizatora) …………………………….. 

Środki podlegające zwrotowi: ……………………  Data zwrotu: …………………………. 

Lp. 
Wykonany zakres rzeczowy 

zadań określny w § 1 
umowy 

Plan wg. 
umowy 

Ilość wykonanych zadań 

Koszt całkowity 
wykonania zadania 

stanowiącego 
przedmit umowy 

Udział własny 
Dofinansowanie z 

Ministerstwa 
Zdrowia 

% udziału 
własnego 

Faktura 

Uwagi 

Numer 
Data 

wystawienia 
Wartość brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
„Diagnostyka – typowanie 

HLA potencjalnych biorców 
nerek” 

          

2.           

3.           

 Razem:           

 

Miejscowość i data: ………………………… 

              W IMIENIU PODWYKONAWCY 

Sporządzający: …..………            podpis osoby upoważnionej do 
Nr telefonu:                 reprezentacji Podwykonawcy 
Adres e-mail:          
              /dokument podpisany elektronicznie/ 
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………………………………………………….                                                                                             Załącznik nr 4  

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                  

 

Miesięczne sprawozdanie merytoryczne za okres od ……………………… do …………………………………. 

Dotyczy umowy nr ………………………………. 

 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

Lp. 
Nazwa realizowanego 

zadania 
Etap prac w ramach 

realizowanego zadania 
Problemy/zagrożenia 

Proponowane 
rozwiązania/plan 

działań 

Działania podjęte w ramach realizacji danego 
zadania  (opis, wskazanie terminów, czynności) 

Poniesiony przez Podwykonawcę koszt w 
danym okresie – kalkulacja (koszty 

przeprowadzonych badań)  
Uwagi/wnioski 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
„„Diagnostyka – typowanie 
HLA potencjalnych biorców 

nerek” 
      

 Razem:       

 

Miejscowość i data: ………………………… 

              W IMIENIU PODWYKONAWCY 

Sporządzający: …..………            podpis osoby upoważnionej do 
Nr telefonu:                 reprezentacji Podwykonawcy 
Adres e-mail:          
              /dokument podpisany elektronicznie/ 
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………………………………………………….                                                                                             Załącznik nr 5  

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy za ……………. rok 

Dotyczy umowy nr ………………………………. 

 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

Lp. 
Nazwa realizowanego 

zadania* 
Etap prac w ramach    

realizowanego zadania 

Działania podjęte w ramach realizacji 
danego zadania (opis, wskazanie 

terminów, czynności) 

Poniesiony przez Podwykonawcę całkowity 
koszt – kalkulacja (koszty  
przeprowadzonych badań) 

Uwagi/wnioski 

1 

„Diagnostyka – 
typowanie HLA 

potencjalnych biorców 
nerek” 

    

 

Miejscowość i data: ………………………… 

              W IMIENIU PODWYKONAWCY 

Sporządzający: …..………            podpis osoby upoważnionej do 
Nr telefonu:                 reprezentacji Podwykonawcy 
Adres e-mail:          
              /dokument podpisany elektronicznie/ 
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Załącznik nr 6   

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób  

w związku z realizacją zawartej umowy 
 
Na podstawie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z późn. zm.),23.05.2018, str. 2), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 87. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@poltransplant.pl Z Administratorem można 
kontaktować się również za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /Poltransplant/SkrytkaESP; 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO to jest w sytuacji, 
w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora; 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub 
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie ale nie będą podlegały profilowaniu.  
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy nr …………………….., oraz wynikający z przepisów prawa.  
8) Posiada Pani/Pan prawo; 

 dostępu do swoich danych,  

 do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

 ograniczenia przetwarzania , 

 prawo wniesienia sprzeciwu; 
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
10) Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz miejsce pracy Administrator otrzymał od Podwykonawcy 

w związku realizacją umowy nr………………………..  

 

  

mailto:iod@poltransplant.pl
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………………………………………………….                                                                                             Załącznik nr 7  

           Nazwa Podwykonawcy                                                                                                  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy za ……………. rok 

Dotyczy umowy nr ………………………………. 

 

program wieloletni pn. "Narodowy Program Rewoju Medycyny Transplantacyjnej" 

zadanie: Wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia 

 

Zestawienie wykonanych procedur specjalistycznych badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego* 

Lp. 
Nazwisko i imię  

(w porządku alfabetycznym, 
pogrupowane w ośrodkach) 

PESEL Stacja dializ/ośrodek 

1.       

2.       

3.       

    

*) Wyniki wykonanych specjalistycznych badań kwalifikacyjnych typowania tkankowego należy wpisywać do rekordów poszczególnych 
biorców w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych. 

 
Miejscowość i data: ………………………… 

              W IMIENIU PODWYKONAWCY 

Sporządzający: …..………            podpis osoby upoważnionej do 
Nr telefonu:                 reprezentacji Podwykonawcy 
Adres e-mail:          
              /dokument podpisany elektronicznie/ 

 


