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Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 1922/300/2018 

Burmistrza Miasta Rumi  

z dnia 25 lipca 2018 roku 

 

 

UMOWA  

 

 

zawarta w dniu .................................. 2018 r. pomiędzy: 

Gminą Miejską Rumia,  reprezentowaną przez 

Zastępcę Burmistrza Miasta – Piotra Wittbrodta, działającego na podstawie upoważnienia 

udzielonego Zarządzeniem Nr 958/504/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zwaną dalej „Gminą” 

a ...................................................,  

wpisanym do Rejestru ......................................................... 

pod numerem ................................ z siedzibą w ............................  

reprezentowanym przez: ................ 

zwanym dalej „Realizatorem”. 

 

§ 1 

 

1. Realizator został wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu ………………. 

na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka 

ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2018/2019 roku w ramach gminnego programu 

zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”, zgodnie z art. 48b ust. 1-4 ustawy 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XI/92/2015               

Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”. 

2. Realizator zobowiązuje się do realizacji zadania, którego zakres został szczegółowo 

określony w ofercie złożonej w dniu ........................, stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy. 

3. Szczepieniami będą objęte dziewczęta urodzone w 2005 r., zameldowane na pobyt stały             

i czasowy (powyżej 6 miesięcy) w Rumi i wpisane na aktywną listę pacjentek Realizatora.  

4. Szacunkowa liczba dziewcząt objętych szczepieniami wynosi ……. osoby  

5. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2019 r. 

 

§ 2 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Realizator zobowiązany jest do: 

 

a) przedstawienia harmonogramu realizacji zadania oraz przedstawienie treści kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 

b) przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie 

informacji o programie wśród dziewcząt urodzonych w 2005 r., 

c) edukacji rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności 

i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV, 

d) uzyskania pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu 

szczepień obejmującego 3 dawki, 
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e) przyjmowania zgłoszeń, informowanie o terminach szczepienia i rejestracji pacjentów 

we własnym zakresie poprzez udostępnienie przynajmniej jednej linii telefonicznej, 

f) zakupu szczepionek przeciwko wirusowi HPV (Typ 6,11,16,18), zakupu materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania, 

g) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą 

dawką szczepienia, 

h) wykonania szczepień zgodnie z procedurami medycznymi dziewcząt urodzonych 

w 2005 r., zameldowanych na pobyt stały w Rumi i wpisanych na aktywną listę 

pacjentek Realizatora, 

i) dokonania stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień 

w dokumentacji medycznej, 

j) umieszczenia w widocznym miejscu informacji wraz z logo miasta Rumi 

o finansowaniu Programu ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Rumia oraz 

informowania zainteresowanych Programem przedstawicieli środków masowego 

przekazu, o udziale Gminy Miejskiej Rumia w jego realizacji. 

 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Realizator wykona w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 umowy. 

3. Gmina zobowiązuje się do udostępnienia informacji o realizacji Programu poprzez 

umieszczenie wiadomości na jego stronie internetowej. 

 

§ 3 

 

1. Przy realizacji przedmiotu umowy Realizator zobowiązany jest do zachowania praw 

pacjenta, należytej staranności, zgodnej ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 

i zasadami etyki zawodowej, zapewnienia sprzętu medycznego i urządzeń niezbędnych  

do realizacji przedmiotu umowy, spełniających normy prawne. 

2. Realizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Realizator zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z udzielaniem świadczeń i przedłożenia Gminie polisy w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy.  

 

§ 4 

 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, rozpoczyna się z dniem 

zawarcia umowy, a zakończona będzie do dnia 31 lipca 2019 r. 

2. Zgłaszanie, rejestracja pacjentek oraz szczepienia będą odbywały się w siedzibie 

Realizatora, w dniach i godzinach pracy jego placówki. 

3. Świadczenia udzielane będą przez osoby wskazane w wykazie osób wymienionych 

w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1. Realizator za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, otrzyma 

wynagrodzenie, które stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowego szczepienia oraz ilości 

faktycznie wykonanych szczepień wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6. 

2. Szacunkowa liczba dziewcząt określona w § 1 ust. 4 może ulec zmianie w zależności               

od uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych zgody na zaszczepienie oraz ze względu 
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na zmianę liczby dziewcząt zameldowanych na pobyt stały i czasowy (powyżej                          

6 miesięcy) w Rumi, wpisanych na aktywną listę pacjentek Przyjmującego. 

3. Cena jednostkowego szczepienia wynosi ................ zł brutto, (słownie: ...............).  

4. Cena cyklu szczepień (3 dawki szczepionki) wynosi ................zł brutto (słownie: 

.....................). 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na konto bankowe Realizatora 

.......................................w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury z uwzględnieniem 

postanowień § 6. 

6. Należność za wykonanie umowy nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej przez Gminę 

na realizację świadczeń.  

7. Fakturę należy złożyć w Urzędzie Miasta Rumi w terminie do 10-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane szczepienia łącznie                                 

ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 6.  

8. Fakturę należy wystawić na: 

Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, NIP 5882367750. 

 

§ 6 

 

1. Podstawę wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 będzie stanowiła faktura wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania szczepień w danym miesiącu. 

2. Sprawozdanie należy złożyć w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego                        

po miesiącu, w którym zostały wykonane szczepienia. 

3. Sprawozdanie powinno zawierać liczbę wykonanych szczepień dziewcząt wraz z listą 

zawierającą: nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania, nr kolejnej dawki szczepienia, 

datę szczepienia. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu Gmina zwróci je Realizatorowi 

wyznaczając termin ich usunięcia i jednocześnie wstrzyma wypłatę wynagrodzenia.  

5. Na wniosek Gminy, Realizator zobowiązuje się udzielić niezwłocznie wszelkich 

dodatkowych informacji i przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia 

realizacji umowy. 

 

§ 7 

 

1. Realizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz                             

do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących                           

w podmiotach leczniczych oraz innej dokumentacji odzwierciedlającej realizację zadania 

w sposób umożliwiający jego kontrolę.  

2. Gmina zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadania w każdym czasie przez 

osoby przez niego upoważnione i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, określi sposób 

i termin ich usunięcia. 

 

§ 8 

 

1. Umowa może być rozwiązana na skutek zgodnego oświadczenia woli stron w każdym 

czasie.  

2. Umowa może być rozwiązana na skutek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu przez 

Gminę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Realizator: 

 

a) nie rozpocznie realizacji programu w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

b) zaniecha udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczy ich zakres, 
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c) w zakreślonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 

§ 9 

 

Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy Realizator: 

 

a) nie podda się kontroli przez Gminę w zakresie objętym umową, 

b) udzieli odpłatnie świadczeń zdrowotnych objętych umową, 

c) nie udokumentuje w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy zawarcia 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 3 ust. 2. 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 11 

 

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy: 

 

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). 

 

§ 12 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gminy. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                         

dla Realizatora oraz dwa egzemplarze dla Gminy. 

 

 

 

GMINA        REALIZATOR 

 

 

 
 
 

 


