
Wzór
U m o w a

zawarta w dniu .......................... 2022 r. pomiędzy Gminą i Miastem Nisko z siedzibą w Nisku Plac

 Wolności 14, reprezentowaną przez:...................................................................przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta Nisko – ….............................zwaną dalej „Gminą” 
a
.................................................................................................. zwanym dalej „Realizatorem”

§ 1.

Przedmiotem umowy jest realizacja w 2022 roku „Programu polityki zdrowotnej Gminy i Miasta
Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej
w  latach  2019-2022”, przyjętego  Uchwałą  Nr  XVI/126/19  Rady  Miejskiej   w  Nisku   dla
mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w wieku 65 lat i więcej, zameldowanych  na stałe na terenie
Gminy i Miasta Nisko i zapisanych do lekarza  w placówce  działającej na terenie Gminy i Miasta
Nisko (zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem), na które składa się:

1. zakup   szczepionek  przeciw  grypie  rekomendowanych  na  dany  sezon  grypowy,
posiadających rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

2. zakup pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
3. wykonanie  usługi  szczepień  poprzedzonego  badaniem  lekarskim  kwalifikującym  do

szczepienia,
4. edukację poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia,
5. zebranie  wszelkich  dokumentów,  w  tym  zgody  i  oświadczeń  od  osób  podlegających

szczepieniu ( załącznik Nr 1 do umowy)
6. przeprowadzenie  ankiety  satysfakcji  z  udziału  w  Programie  (dostarczonej  przez

zamawiającego),
7. przekazanie raportów/sprawozdań odnośnie wykonanych szczepień (załącznik Nr 2)
8. prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji dotyczącej realizacji Programu

z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Umieszczenie  przez  Realizatora  w  jego  siedzibie  informacji,  iż  program  szczepień
profilaktycznych przeciw grypie finansowany jest ze środków budżetowych Gminy i Miasta
Nisko

§ 2. 
1. Na realizację zadania Gmina udzieli Realizatorowi dotacji celowej w wysokości .............zł

(słownie:............)
2. Strony ustalają cenę jednostkową za wykonanie usługi w wysokości........  zł (brutto),

niezmienną przez okres realizacji, zgodnie z ofertą realizatora złożoną w dniu.......... 2022 r.
3. Cena jednostkowa (na osobę) zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji programu

zdrowotnego będącego przedmiotem umowy,  w tym w szczególności  uśrednione  koszty
zakupu  szczepionek,  wykonania  usługi  szczepień,  utylizacji  zużytego  sprzętu,  koszty
administracyjno - biurowe i inne.



4. Należność za wykonany przedmiot umowy, ustalana będzie jako iloczyn określonej w ust. 1
ceny jednostkowej usługi i liczby osób wykazanych na liście 

5. Realizator  dostarczy  do  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Nisku,  fakturę  VAT (rachunek)  za
wykonane w ramach niniejszej umowy szczepienia nie później niż do piątego dnia każdego
okresu rozliczeniowego, w którym wykonywane były szczepienia.

6. Faktura VAT (rachunek) winny być wystawione następująco: Gmina i Miasto Nisko , Plac
Wolności 14, NIP 602 001 75 09

7. Z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy Gmina  zobowiązuje  się  przekazać  Realizatorowi
należność  ustaloną  w  sposób  o  którym  mowa  w  ust  2,  przelewem  na  konto  bankowe
wskazane na fakturze (rachunku) o których mowa w ust. 4, w terminie do 14 dni od ich
otrzymania.

§ 3.
Realizator zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2022 r. tj. na czas realizacji programu na podstawie niniejszego konkursu na tych samych
warunkach finansowania jednostkowej dawki szczepionki.

§ 4.
1. Realizator  zobowiązuje  się  do  sporządzania  (wyłącznie  do  wglądu)  imiennej  listy

zaszczepionych (załącznik nr 3), aktualizowanej, zawierającej:
1) datę przeprowadzenia szczepienia,
2) imię i nazwisko osoby, której wykonano szczepienie,
3) adres zameldowania osoby, której wykonano szczepienie,
4) numer ewidencyjny PESEL osoby, której wykonano szczepienie,

2. Realizator zobowiązuje się do przekazania sprawozdania w formie pisemnej lub elektronicznej
do dnia 15 stycznia roku następnego.

3. Sprawozdanie w formie  pisemnej  powinno być  podpisane  przez dyrektora/prezesa placówki
oraz opieczętowane pieczątką firmową danej jednostki.

4. Do  sprawozdania  rozliczeniowego,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  Realizator  winien  załączyć
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, ankiety satysfakcji oraz druku podpisanej
świadomej zgody na udział w szczepieniu.

5. Sprawozdanie oraz wykaz osób, u których przeprowadzono świadczenia profilaktyczne, muszą
być ze sobą zgodne.

§ 5.
1. Gmina zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

wynoszącego czternaście dni od daty wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1) Realizator zaniecha wykonywania szczepień,
2) Realizator ograniczy zakres wykonywania szczepień,
3) Realizator w istotny sposób ograniczy ich dostępność,
4) Nastąpią zmiany obowiązujących przepisów prawnych.

2. Stwierdzenie zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 nastąpić może w wyniku
przeprowadzonej przez Gminę kontroli lub na podstawie przekazywanych sprawozdań z jego
realizacji.

3. Gmina zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w  przypadku  stwierdzenia  nieposiadania  przez  Realizatora  ważnej  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

§ 6.
1. Wykonywanie zadania określonego w umowie podlega kontroli  pod względem rzeczowym  

i finansowym. Celem Kontroli jest stwierdzenie zgodności realizacji zadania z postanowieniami
umowy.

2. Kontrola  może  być  przeprowadzona  w trakcie  realizacji  zadania  oraz  po  jego zakończeniu



(rozliczeniu).
3. Kontroli pod względem rzeczowym podlegają zadania określone w § 1.

§ 7.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o działalności leczniczej.

§ 9.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Realizator Gmina

............................                                                                   ...............................................


