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Załącznik nr 2 
 

Wzór umowy 

Zawarta w dniu ……….... , pomiędzy: 

Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, NIP 918-10-20-263, REGON 

000124340, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Panią Barbarę Serafin – dyrektora ZSL w Biłgoraju 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i dokładny adres) 

zarejestrowany w KRS pod nr ……… posiadający NIP …….. REGON ………. 

(lub) 

Przedsiębiorcą  

……………………………………………………………………………………zam. ………………………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

posiadającym NIP ………………………………………………………………………. Pesel ……………………….…….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, ze zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza 
kwoty 130 000 PLN. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie usługi szczepień 
ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu,  dla grupy 120 uczniów Zespołu Szkół 
Leśnych w Biłgoraju – uczestników staży zawodowych, w ramach projektu                                                             
pt. „Wykwalifikowany technik leśnik”,   nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez 
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, 
kwalifikacje  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
03.01.2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień 
ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych 
podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności                      
(Dz. U. z 2012r. poz. 40). 

3. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie dwóch etapów szczepień przeciwko 
kleszczowemu zapaleniu mózgu, dla grupy 120 uczniów wskazanych przez Zamawiającego,                      
w tym: 
a) Podanie szczepionki w terminach:  

- I etap – podanie 1-szej dawki do dnia 22.06.2021r., 
- II etap – podanie 2-giej dawki do dnia 10.09.2021r. 
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b) usługa będzie zrealizowana w siedzibie Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju,                                    
ul. Polna 3,  23-400 Biłgoraj, 

c) zapewnienie pełnej obsługi wykonania usługi medycznej tj. wszystkich niezbędnych                          
do wykonania usługi materiałów, transportu oraz obsługi przez wykwalifikowany 
zespół/personel medyczny. 

a) Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Formularz ofertowy. 
 

§ 2. 
Obowiązywanie umowy 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem (data podpisania umowy) i obowiązuje do dnia 10.09.2021r.  
 

§ 3. 
Warunki i sposób realizacji usługi medycznej 

1. Usługa, o której mowa w §1 umowy będzie realizowana w siedzibie Zespołu Szkół Leśnych                         
w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym                                  
z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób wyznaczonych do szczepienia. Szczepienie 
może być wykonane po uprzednim przeprowadzeniu kwalifikacji lekarskiej. 

3. Wykonawca oświadcza, że został objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej                           
za szkody mogące powstać w związku ze świadczeniem usług medycznych objętych niniejsza 
umową.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego                                  
w związku z realizacją niniejszej umowy na skutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, jak również na skutek niezastosowania się do zaleceń lekarza 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto …………..… zł.  /słownie złotych: 
………………………………………………..……………../ 
W tym podatek vat ….. - ….. zł., /słownie złotych: ……………………………………………/. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie dwóch faktur, wystawionych                                                
po zrealizowaniu każdego z etapów szczepień określonych w § 1 ust. 3. 

3. Należność za zrealizowane usługi będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego                            
na numer konta Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

4. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu oferty obowiązują w czasie trwania umowy                    
i nie podlegają zmianie. 

5. Faktury Wykonawca będzie przesyłał na adres: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 
23-400 Biłgoraj lub elektronicznie na adres: sekretariat@zslbilgoraj.pl 
 

§ 5. 
Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy są: 
a) Ze strony Wykonawcy jest: / imię i nazwisko, tel., e-mail / 
b) Ze strony Zamawiającego jest: / imię i nazwisko, tel., e-mail / 

 

mailto:sekretariat@zslbilgoraj.pl
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§ 6. 
Klauzula poufności i ochrona danych osobowych 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie 
i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie                             
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Zespół Szkół Leśnych                        
w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj. Administratorem danych osobowych po stronie 
Wykonawcy jest …………………………………………………………………. 

 
§ 7. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w realizacji usług 

w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 3a – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości                                                
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego                                   
w § 4 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia ponad zastrzeżone w umowie kary umowne, 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.  

§ 8. 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie                          
w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                                   
ze stron. 

 

Zamawiający:                                                                          Wykonawca: 


