UMOWA Nr

zawarta w Bydgoszczy dnia ……………………….. 2020 roku pomiędzy:
Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie, ul. Nowowiejska 26a, 0-911 Warszawa Oddział
Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163 a, 85-915 Bydgoszcz, NIP 526-10-38-122,
reprezentowaną przez:
Dyrektor –
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez:
……………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badania lekarskiego
kwalifikującego do szczepienia przeciw grypie oraz wykonaniu iniekcji u osób
zakwalifikowanych do szczepienia.
2. Szczepienie należy poprzedzić badaniem lekarskim kwalifikacyjnym wykonanym przez
personel medyczny posiadający prawo do wykonywania zawodu lekarza. Iniekcji winny
dokonywać osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu
lekarza.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szczepionek w celu wykonania usługi.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania wyrobu medycznego wymienionego
w Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych
i produktów biobójczych z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie szczepionek przeciw grypie
stosowanych u ludzi na sezon 2020/2021.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego
położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a w godzinach pracy zamawiającego tj. 07:00
– 15:00. Zamówienie powinno zostać wykonanie najpóźniej do 31.10.2020r. Szczegółowy
termin wykonania usługi oraz godzina zostaną ustalone z Wykonawcą.
5. Szczepienie odbędzie się w dwóch grupach.
6. Zamawiający przewiduje, że szczepieniom zostanie poddanych do 50 osób. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób poddanym szczepieniom, w przypadku
rezygnacji pracownika.
7. Termin wykonania zamówienia wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy.

§2
1. Rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu

wykonania usługi na podstawi faktury VAT (rachunku).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę VAT (rachunek) najpóźniej do 10 dnia

po wykonaniu usługi.
3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi za faktyczną ilość osób przebadanych,
zakwalifikowanych i zaszczepionych. Wartość zostanie obliczona na podstawie cen
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
(rachunku), w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
(rachunku). Za datę płatności faktury (rachunku) przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur (rachunku) za usługi objęte
niniejszą umową bez podpisu odbiorcy.
6. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty za wykonaną usługę z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej i figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona
prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku
od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od
towarów i usług przypadająca na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację
podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonał prawidłowo
zobowiązań podatkowych, a także Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań
podatkowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się
do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
9. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem
platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi
oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.). W takim
przypadku, w celu identyfikacji Zamawiającego na platformie, Wykonawca posługuje się
następującym identyfikatorem: Typ/Numer PEPPOL – NIP/9670002543.
§3
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do

31.10.2020r.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zadań pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych zadań pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację zadań i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
5) Wykonawca wykonuje zadania niezgodnie z umową.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje

się z obowiązku zapłaty faktur (rachunków) mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesiąca od upływu terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Strony ustalają, jako samoistną należność, kary umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 2% za każdy dzień opóźnienia z wynagrodzenia należnego za wykonanie zlecenia,
którego opóźnienie dotyczy;
b) 1000,00 zł brutto, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
2) Strony zgodnie ustalają, że w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody
z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od. naliczonych kar umownych.
3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę.
4) Odstąpienie od niniejszej umowy nie narusza prawa Zamawiającego do domagania się
kar umownych przysługujących na dzień odstąpienia od umowy.
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2.

§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania swoich zadań wynikających z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań, o których mowa w § 1 niniejszej umowy
z należytą starannością, angażując w razie potrzeby osoby posiadające stosowne
przygotowanie do wykonywania tego typu zadań.
§5
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo wg siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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