Projekt umowy – załącznik nr 2
UMOWA NR

/2019

W dniu ..............2019 r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów, mającą siedzibę w Murowie przy ul.
Dworcowej 2, NIP 991-049-49-72, REGON 531413171, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy – Pana Michała Golenia
a
.......................................
z
siedzibą
.........................................
zarejestrowaną
w
....................................... pod numerem ............, NIP ………………REGON ......... zwaną dalej
„Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez :
..........................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zadania jest Zakup i wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV, zgodnie z ofertą
Zleceniobiorcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
2. Przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
3. Wszelkie materiały konieczne do realizacji zamówienia zapewnia Zleceniobiorca.
4. Termin realizacji zadania :od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.
5. Miejsce wykonywania umowy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
§2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę medyczną do wykonywania usług
medycznych określonych w § 1 niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały
okres obowiązywania umowy.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu niniejszej umowy samodzielnie,
2) wykonywania usługi medycznej objętej niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z
wiedzą medyczną i przepisami prawnymi,
3) pokrywania kosztów związanych z zakupem środków medycznych i innych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy.
2. Zleceniodawca wyznacza p. …………………..….... do roboczych kontaktów ze Zleceniobiorcą.
§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci
wynagrodzenie
ustalone na podstawie ceny jednostkowej szczepienia jednej
osoby, wyszczególnionej w ofercie oraz ilości faktycznie wykonanych szczepień
wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 5:
- Cena jednostkowa za wykonanie szczepienia jednej osoby (szczepionka I, II, dawka
+ usługa) wynosi ………………………………………. PLN
w tym:
- wartość netto ………………….. PLN
- podatek VAT …. % …………………….. PLN
2. Wartość szczepień realizowanych w ramach niniejszej umowy ustala się do kwoty ............ zł
brutto.
3. Zleceniobiorca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP ............................

§5
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy uregulowane zostanie w dwóch
częściach:
- po podaniu I dawki szczepionki w wysokości: 1/2 ceny jednostkowej szczepienia jednej osoby,
określonej w § 4 ust.1 pomnożonej przez ilość faktycznie zaszczepionych osób,
- po podaniu II dawki szczepionki w wysokości: 1/2 ceny jednostkowej szczepienia jednej osoby,
określonej w § 4 ust.1 pomnożonej przez ilość faktycznie zaszczepionych osób,
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 będzie stanowiła faktura
wraz ze sprawozdaniem z wykonania szczepień.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany w fakturze przez Zleceniobiorcę rachunek
bankowy, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy faktury w ciągu 14 dni
po wykonaniu każdej dawki szczepień.
4. Za nieterminowe płatności faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
6. Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zleceniodawcy
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo odstąpić od
umowy i naliczyć Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca ma
prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i naliczyć Zleceniobiorcy karę umowną w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca obowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia
z żądaniem przez Zleceniodawcę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury
Zleceniobiorcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność Zleceniobiorca wyraża zgodę.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie Kodeks Cywilny
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zadania.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu miejsca
siedziby Zleceniodawcy.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta Zleceniobiorcy stanowi integralną część umowy.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

