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UMOWA  NR  .....  .2019 

 

 

zawarta w dniu ……… 2019 r. w Urzędzie Gminy Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12, 

pomiędzy Gminą Bierawa reprezentowaną przez: 

 

Krzysztofa Ficoń - Wójta Gminy Bierawa 

REGON 000532889 ,  NIP 749 20 55 417, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a Wykonawcą: ……………………………………………………………………………… 

 

 

W wyniku wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń 

zdrowotnych polegających na wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw wirusowi HPV,  

została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

                                                                           

§ 1. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 

HPV dziewcząt, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa wraz z dostawą szczepionki, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych 

Programem; 

2) zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka 9-walentna ); 

3) wykonanie usługi szczepień dwoma dawkami szczepionki  9-walentnej w sumie  

…..  dziewcząt  z rocznika 2007, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, zgodnie  

z przekazanym wykazem. 
 

3. Miejsce wykonania szczepień – ……………………………….. 
 

4. Wszelkie materiały konieczne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 
 

5. Termin realizacji zamówienia – ………………. do 20 grudnia 2019 r.  

 

§ 2. 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane zezwolenia, kwalifikacje, wiedzę medyczną  

i zaplecze techniczne do wykonywania usług medycznych określonych w § 1 niniejszej 

umowy.   

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1) wykonania usługi medycznej objętej niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie  

z wiedzą medyczną i przepisami prawa, 
 

2) do zapewnienia zbadania każdej szczepionej dziewczynki przez lekarza pediatrę lub 

lekarza rodzinnego, przed podaniem każdej dawki szczepionki, 
 

3) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usługi 

medycznej objętej niniejszą umową, 
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4) pokrywania kosztów związanych z zakupem środków medycznych i innych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy innej 

osobie bez pisemnej zgody zamawiającego. 
 

3. Zamawiający wyznacza Panią Klaudię Janas do roboczych kontaktów z Wykonawcą. 

 

 

§ 4. 

                                                                

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, które będzie płatne po 

zakończeniu każdego z niżej wymienionych etapów realizacji przedmiotu umowy i w 

następujących wysokościach:  

 

1) szczepienie ochronne przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy –  

    u … dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Bierawa - podanie I dawki szczepionki:   

    łącznie brutto  ……….. złotych (słownie: …….. zł); 

 

2) szczepienie ochronne przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy –   

    u … dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Bierawa - podanie II dawki szczepionki:  

    łącznie brutto ………… złotych (słownie: ………………. zł); 

 

 

2. Łączne nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu 

umowy wynosi brutto ………… zł (słownie: …………… złotych). 

 

3. W przypadku wykonania szczepień u mniejszej liczby dziewcząt niż określona w ust.1 pkt.1 

i 2 niniejszego paragrafu, Wynagrodzenie Wykonawcy określone w każdym z tych punktów  

i w ust.2 niniejszego paragrafu zostanie obliczone na podstawie faktycznej ilości wykonanych 

szczepionek i ceny jednostkowej za szczepienie jednej osoby, która wynosi brutto ….. zł 

(słownie: ………. złotych).  

 

 

§ 5. 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami VAT wystawionymi  

w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego 

w § 4 ust.1 pkt.1-2 umowy. 
 

2. Zapłata nastąpi w ciągu  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. 
 

3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego konto podane  

na fakturze. 
 

4. Za datę realizacji  płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta 

Zamawiającego. 

 

 

§ 6. 

 

1. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy  

w terminie przewidzianym umową Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust.2 niniejszej umowy.  
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2. W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub 

przerwania wykonywania obowiązków na czas dłuższy niż 10 dni, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i naliczyć Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty 

wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego. 

 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę  

z należności Wykonawcy. 

 

5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość kar 

umownych, o których mowa w ust.1, będzie on uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 7. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy,  

w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, poddawane będą 

orzecznictwu sądu wg miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

 

5. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 


