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UMOWA 
 NR DBHPOP.271.3.2020.DP 

 usługi świadczeń medycznych   w postaci przeprowadzenia szczepień ochronnych 
przeciwko grypie wraz z konsultacją lekarską kwalifikującą do szczepień pracowników, 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

zawarta w dniu ……………………………………………………. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, numerem NIP 
8960005408, reprezentowanym przez: Panią mgr Barbarę Starnawską – Dyrektora 
Generalnego Uniwersytetu Wrocławskiego działającą na podstawie upoważnienia udzielonego 
pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
 

a 
  
reprezentowanym przez: 
 
 zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn.zm) w trybie art. 138o. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 
30 i 32 ustawy Pzp. 

 
 

§1 
 

1.  Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania świadczeń medycznych   w 
postaci przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie wraz z konsultacją lekarską 
kwalifikującą do szczepień, dla maksymalnie 4300  pracowników/studentów/doktorantów 
Zleceniodawcy w cenie jednostkowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§2 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania  w okresie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

świadczeń medycznych, o których mowa w §1 ust.1. na terenie Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy w sposób 

profesjonalny, przy użyciu swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z istniejącymi 
przepisami prawa. 

3. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy  listę pracowników/studentów/doktorantów 
uprawnionych do szczepień ochronnych stanowiącą  zał. Nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Szczegółowy harmonogram wykonania świadczeń medycznych, o których mowa w §1 ust. 1 
niniejszej umowy, dla poszczególnych pracowników strony ustalą odrębnie. 

5. Osobami uprawnionymi do dokonywania ustaleń w związku z realizacją umowy są: 
ze strony Zleceniobiorcy ……………., tel.  ……………, e-mail ……… 
ze strony Zleceniodawcy Pan Dawid Piekarski – Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż., tel. 
71-375-24-89, e-mail: dawid.piekarski@uwr.edu.pl 
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§3 
 
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie świadczeń medycznych, o których mowa w §1 ust. 1 

niniejszej umowy, stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych usług oraz ceny 
jednostkowej za jedno szczepienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ustala się maksymalną wartość umowy na kwotę ………………………. złotych netto plus należny 
podatek VAT tj. ………. złotych brutto. 

3. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa powyżej uwzględnione zostały wszelkie koszty i 
wydatki Zleceniobiorcy pozostające w związku z wykonywaniem Usług objętych przedmiotem 
Umowy. W związku z tym, Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek 
kosztów, nakładów lub wydatków, które poniósł w związku z wykonywaniem zlecenia.  

 
§4 

 
1.   Za wykonanie świadczeń z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po 

wykonaniu całości usługi, na podstawie faktury z załączonym rozliczeniem stanowiącym wykaz 
pracowników/studentów/doktorantów, którym wykonano szczepienie w poszczególnych dniach / 
w poszczególnych lokalizacjach.  

2.   Zleceniobiorca dostarczy fakturę do dnia ……………. . 
3.   Faktura winna być wystawiona na podatnika: Uniwersytet Wrocławski, 50-137 Wrocław, Plac 

Uniwersytecki 1 i dostarczona na adres: Uniwersytet Wrocławski, 50-137 Wrocław, Plac 
Uniwersytecki 1 

4.   Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania płatności wynikającej z faktury w terminie   
do 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na konto Zleceniobiorcy: 
…………………………………………………………………… 

5.   Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Zleceniobiorcę bez podpisu osoby 
upoważnionej ze strony Zleceniodawcy.  

6.   Miejscem płatności jest bank Zleceniodawcy. 
7.   Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
8.   Jeżeli Zleceniobiorca jest płatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony 

w fakturze, zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujawnionym w wykazie podatników VAT, 
zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Zleceniobiorcy. 

9.    Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
 

§5 
 

1. Zleceniodawca może zażądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących 
przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od 
Zleceniobiorcy, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy netto, 
b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zleceniobiorcę z przyczyn niezależnych 
od Zleceniodawcy, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy netto. 

2. W sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, 
Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie przystąpi do wykonywania usługi z dniem rozpoczęcia 
obowiązywania umowy, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości 
umowy netto za każdy dzień opóźnienia. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Zleceniobiorcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu 
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kar w sposób opisany powyżej, termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty otrzymania 
noty obciążeniowej. Wpłaty należy dokonać na konto Zleceniodawcy wskazane w nocie 
obciążeniowej. 

 
§6 

 
1.   Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od …….. do ……… . 
2.   Strony umowy mają prawo do jej rozwiązania z zachowaniem siedmiodniowego okresu  

wypowiedzenia. 
 

§7 
 
1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe przekazane wzajemnie wyłącznie w zakresie i 

w celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zabezpieczyć te dane, w szczególności, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

2.  Strony informują, że:  
1) administratorami danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy są:  

a) Uniwersytet Wrocławski, 50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1, 
b) …………………………………………………………………………………………………… 

2) administrator Zleceniodawcy  - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres email …………………..lub telefonicznie pod nr ……………………………;  

3) administrator ……………….. - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres email: …………………l, lub telefonicznie pod nr  …………………..; 

4) dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr tel., adresu, będą 
przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy; 

5) dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym administrator powierzył 
przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i 
instytucjom upoważnionym z mocy prawa; 

6) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu 
ustania celu ich przetwarzania; 

7) przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania 
celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także zaprzestania przetwarzania; 

8) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2]; 

9) podanie danych jest konieczne do realizacji kontaktów z administratorem i realizacji 
niniejszej umowy; 

10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także 
nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

3. Strony wzajemnie zobowiązują się do poinformowania swoich pracowników/współpracowników 
wskazanych do realizacji umowy o treści niniejszego paragrafu. 

4. Strony zobowiązują się  do  nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych, do których  
uzyskała dostęp podczas wykonywania  umowy oraz  zachowania w tajemnicy wszystkich  
informacji poufnych, o których dowiedziała się  w czasie jej realizacji, jak również po 
wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje  poufną należy rozumieć  każdą 
informację, której  ujawnienie może wyrządzić jakąkolwiek szkodę osobom  trzecim.  

5. W przypadku szkód powstałych z tytułu  naruszenia przez Strony przepisów  
z zakresu ochrony danych osobowych  i  ich obowiązków umownych, Strony ponoszą wobec 
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siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą także roszczenia osób trzecich, 
ewentualne kary, koszty postępowań w tym koszty zastępstwa procesowego i inne roszczenia. 

 
§8 

 
1.   Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązania lub odstąpienie od niej, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3.   Spory wynikające z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla 

siedziby Zleceniodawcy. 
4.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Oferta cenowa. 
2. Wykaz pracowników/studentów/doktorantów uprawnionych do szczepień ochronnych. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
..………………………………                                                                   ……………………………….. 
  ZLECENIODAWCA                                                                        ZLECENIOBIORCA                                
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Załącznik nr 1 
 
 

Oferta cenowa – zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy 
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Załącznik nr 2 
 
 
 

Szczepienia przeciw grypie 
lista pracowników, studentów,  doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Nazwisko Imię 
 

Wydział/jednostka 
organizacyjna 

   
   
   

 


