
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara 

Biała 

 

Wzór umowy 

 

Umowa 

o realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała 

zawarta … października 2016 r. w Białej pomiędzy  

Gminą Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1, NIP: 774-294-52-31, reprezentowaną 

przez Sławomira Wawrzyńskiego - Wójta Gminy Stara Biała, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………….., NIP: …………………………., 

wpisaną do ……………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………... 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”. 

 

§ 1 

Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do realizacji świadczenia zdrowotne w zakresie określonym w §2. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest realizacja trzech programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara 

Biała, tj.  

1) Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca 

życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018; 

2) Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci 

między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała  na lata 2016 – 2018; 

3) Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara 

Biała w wieku  powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018. 

 

§ 3 

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, zostanie wykonany w terminie od ……………… 

do 30 stycznia 2019 r. 
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§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności oraz zapewnienia personelu posiadającego kwalifikacje i sprzętu medycznego, 

niezbędnych do wykonania umowy. 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie 

zadań, o których mowa w § 2, w wysokości stanowiącej iloczyn kosztu szczepionki i ilości 

przeprowadzonych szczepień czy wydanych szczepionek innym podmiotom leczniczym 

szczepiącym mieszkańców gminy Stara Biała. 

2. Ceny szczepionek, według złożonej oferty wynoszą: 

1) szczepionka przeciw meningokokom - … zł; 

2) szczepionka przeciw pneumokokom - … zł; 

3) szczepionka przeciw grypie  - … zł. 

3. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywać się będzie 

powykonawczo, w oparciu o faktyczne wykonanie zadania w danym miesiącu. 

4. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po wykonaniu zadań w poprzedzającym 

miesiącu. 

5. Należność za wykonanie zadania zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem, na konto Wykonawcy Nr: 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Fakturę należy wystawić na płatnika:  

Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1,  NIP: 774-294-52-31. 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w 

trakcie lub po zakończeniu jej wykonania. 

§ 7 

1. Wykonawca sporządzi, odrębnie dla każdego programu polityki zdrowotnej, sprawozdanie 

na koniec każdego roku i przekaże je do Urzędu Gminy Stara Biała, w terminie do 30 stycznia 

następnego roku. 

2. Brak uwag do sprawozdania, o którym mowa u ust. 1, stanowi o jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
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obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 

2. Za szkody wyrządzone w związku  realizacją niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są 

wprowadzane w formie aneksu do umowy. 

§ 10 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 

 

…………………………..                                                ………………………………. 

Wykonawca                                                                               Zamawiający 
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