
 
 

Załącznik nr 3  

PROJEKT UMOWY OP.8030.2.2019 

 

o wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych 

realizowanych poprzez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 

18, 31, 33, 45, 52, 58) dziewcząt i chłopców uczęszczających do siódmych klas Szkół 

Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica 

 

zawarta w dniu ………………………... 2019 r. w Oleśnicy, 

pomiędzy 

Gminą Oleśnica, z siedzibą w Oleśnicy, 

reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Oleśnica – Marcina Kasinę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Warszawskiej 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

a 

…........................................................... z siedzibą w  .................................................................. 

wpisanym do rejestru ….............................................., pod numerem 

…............................................ NIP …................................................ REGON 

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

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

zwaną dalej "Wykonawcą" 

o następującej treści: 

§ 1 .  

1 .  Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1510 ze zm.), art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej ( Dz. U. z 2018r. poz.2190 ze zm.) oraz w wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego 

dnia ….................... 2019 roku zleca, a Wykonawcą przyjmuję do realizacji wykonanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych realizowanych 

poprzez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 

58) dziewcząt i chłopców uczęszczających do siódmych klas Szkół Podstawowych 



 
 

znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

integralną część umowy (załącznik nr 1). 

2. Przedmiot zamówienia dotyczy: 

a). przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej przez lekarza ginekologa 

adresowanej do dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców; 

b). wykonanie ulotek edukacyjno – informacyjnych dotyczących zasadności profilaktyki w 

postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dla uczniów; 

c). wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem; 

d). zakupu szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem; 

e). podanie trzech dawek szczepionki przeciwko wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 

52, 58); 

f). wpis o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta 

szczepień); 

g). archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie Wykonawcy świadczącego 

szczepienie; 

h). prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu zdrowotnego w 

formie papierowej i elektrycznej; 

i). złożenie na koniec roku sprawozdania z realizacji programu zdrowotnego. 

 

§ 2. 

1. Okres rozliczeniowy realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 pkt 1 ustala się od 

dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w widocznym miejscu w placówce 

realizującej umowę informacji, że realizowany program zdrowotny jest finansowany ze 

środków budżetu Gminy Oleśnica. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaszczepienia łącznie 112 uczniów, w sposób i na zasadach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem konkursu. 

2. Cena jednostkowa brutto za wykonanie cyklu szczepienia (2-krotne/3-krotne podanie 

szczepionki*, tj. pakiet) dla jednego ucznia wynosi …............................PLN (brutto/słownie: 

…..................................................................). Cena powyższa zawiera między innymi koszt 

szczepionki, konsultacji medycznej oraz iniekcji. 



 
 

3. Kwota końcowa wynagrodzenia będzie iloczynem ilości osób faktycznie zaszczepionych 

oraz ceny jednostkowej brutto cyklu szczepienia. 

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto nie może przekroczyć planowanej na powyższy 

cel kwoty, tj. 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji przyjętych 

pacjentów. 

6. Kwota wynagrodzenia za cykl szczepień dla jednego ucznia określona w §3 ust. 2 jest 

ostateczna i nie podlega zmianie. 

§ 4. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-

księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), w 

sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

§ 5. 

1. Płatność za wykonanie świadczenia zdrowotnego nastąpi w transzach (dwukrotnie lub 

trzykrotnie) przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku na 

adres: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP 911-17-77-943 po 

każdorazowym podaniu szczepienia, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT lub 

rachunku. 

2. Do rozliczenia faktury VAT/rachunku należy dołączyć szczegółową informację z wykonania 

świadczenia zdrowotnego, zgodnie z załączonym do umowy formularzem (załącznik nr 1 do 

umowy). 

§ 6. 

1. Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania świadczenia zdrowotnego 

przez Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego 

oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 2 f 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zamawiającego 

mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 

oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie 

informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Wykonawca na żądanie 

kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki 

informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 



 
 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zamawiającego zarówno w 

siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich 

usunięcie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym 

Zamawiającego. 

§ 7. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod 

względem rzeczowym; 

2. Stosowania przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

3. Poddania się kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania zadań określonych w 

przyjętej ofercie. 

§ 8. 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 

wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków 

finansowych Strony określą w protokole. 

§ 9. 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

a) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia 

zakresu rzeczowego realizowanego zadania; 

b) przekazanie przez Wykonawcę części lub całości środków finansowych osobie trzeciej, 

mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa; 

c) nieprzedłożenia przez Wykonawcę szczegółowych informacji z wykonania świadczenia 

zdrowotnego w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

d) odmowy poddania się przez Wykonawcę kontroli albo niedoprowadzenia przez 

Zamawiającego w określonym terminie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 



 
 

§ 10. 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową winny 

być zawarte pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w postaci aneksu. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją zadania publicznego. 

2. W zakresie związanym z realizacją świadczenia zdrowotnego, w tym z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do 

systemów informatycznych, Wykonawca odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, 

których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz z innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w tym RODO. 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 13. 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy właściwe 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

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

 


