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Umowa Nr ……/2012 
 
zawarta w dniu …………………… roku w Starych Babicach pomiędzy Gminą Stare Babice, 
mającą swoją siedzibę w Starych Babicach (05-082) przy ul. Rynek 32, reprezentowaną 
przez:  

Krzysztofa Turka –Wójta Gminy Stare Babice  
zwaną dalej w treści „Zleceniodawcą” 
 
a 
 
………………………………………. z siedzibą  w ………………… przy ul. ……………………, 
posiadającym NIP ………………………….., REGON …………………………., 
reprezentowanym przez: ……………………………………………., zwanym w dalszej części 
„Zleceniobiorcą” 
 
 
na podstawie art. 48 ust. 4 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.) o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie szczepień mieszkańców gminy powyŜej 65 r. Ŝ. 
zameldowanych na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). 

2. Koszt wykonanych szczepień pokryje Zleceniodawca ze środków Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starych Babicach zwanego dalej GOPS.  

3. Planuje się zaszczepienie około 200 osób wg kolejności zgłoszeń. 
4. Szczepienia odbywać się będą w punkcie szczepień zlokalizowanym w …………………. 

przy ul. …………………(ok. 100 osób). 
5. JeŜeli liczba zgłaszających się na szczepienia mieszkańców będzie większa niŜ 100 

osób Zleceniodawca ze środków GOPS pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek 
dla 50 osób (łącznie dla dwóch punktów szczepień). 

6. Realizacja programu szczepień rozpocznie się 22 października 2012 r. i będzie trwać do 
wyczerpania limitu szczepień, nie później jednak niŜ do 15 grudnia 2012 r.  

7. Szczepienia będą wykonywane od pon. do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru uczestników programu 

i dokumentacji medycznej związanej z realizacją programu. 
 

§ 2 
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe: 
1) prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),  

2) posiada punkt szczepień ochronnych, 
3) posiada gabinet lekarski spełniający pod względem warunków i wyposaŜenia wymogi 

określone w obowiązujących przepisach prawa, 
4) zapewni w trakcie wykonywania umowy jednorazowy sprzęt medyczny do wykonania 

szczepień zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, 
5) zapewni w trakcie wykonywania umowy fachowy personel medyczny dla potrzeb 

realizacji umowy: 
a) co najmniej jednego lekarza wykonującego badania kwalifikujące do szczepień 

p/grypie, 
b) co najmniej jedną pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania szczepień. 

6) posiada zdolność finansową umoŜliwiającą realizację umowy. 
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§ 3 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z ofertą 

Zleceniobiorcy jest wynagrodzenie wynikające z ilości wykonanych szczepień oraz ceny 
jednego szczepienia:  
brutto ……….. zł/sztukę (słownie: …………………………………………………………… zł) 

2. Stawka jednostkowa brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją umowy oraz opisane w ogłoszeniu o konkursie w szczególności: badanie 
lekarskie, wykonanie szczepionki, jednorazowy sprzęt medyczny do wykonania 
szczepień, fachowy personel oraz opiekę medyczną itp. 

3. Nieuwzględnienie przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie 
przygotowania oferty nie moŜe stanowić podstawy roszczeń Zleceniobiorcy w stosunku 
do Zleceniodawcy zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak teŜ po jej 
wykonaniu. 

4. Zleceniodawca nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po upływie terminu wykonania 
lub zaszczepieniu dopuszczalnej ilości osób. 

6. Faktura wystawiona będzie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych 
Babicach (05-082) przy ul. Rynek 21, posiadający NIP 118 13 58 294. 

7. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wypełniona lista wykonanych szczepień 
dołączona do złoŜonej przez Zleceniobiorcę faktury. 

8. Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę złoŜenia polecenia przelewu w banku Zleceniodawcy. 
 

§ 4 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla 
Zleceniodawcy, jedna dla Zleceniobiorcy. 
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