
            
 

 

Załącznik nr 2- projekt umowy  

 

MGOPS.226.08.2019 

 

UMOWA Nr …………………….. 

 

„Dostawy opaski telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej” 

na potrzeby projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

zawarta w dniu …………………..  r. w Nowej Słupi pomiędzy; 

Gminą Nowa Słupia 

ul. Rynek 15, 

 26-006 Nowa Słupia 

NIP: 657 246 40 05 

              / 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 

ul. Staszica 18 

26-006 Nowa Słupia 

NIP: 661-16-179 REGON: 290421627 

Reprezentowanym przez: 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Annę Moruś - 

Mergalską 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie Głównego księgowego – Małgorzaty Różalskiej - Sikora 

a 

 

 

…………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych  określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 – t.jedn.) strony 

uzgadniają, co następuje: 

 

 

§1 Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Dostawy opaski 

telemedycznej i usługi platformy teleopiekuńczej” na potrzeby projektu „Centrum Usług - 

Współpraca na rzecz społeczności lokalnej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 



            
 

Europejskiego Funduszu Społecznego -  zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………….. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy, zapytania ofertowego oraz w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu 5 opasek telemedycznych oraz zapewnić dostęp do platformy teleopiekuńczej  

i aplikacji mobilnej (iOS, Android) dla 5 dostarczonych opasek. Sprzęt musi spełniać wymogi  

i parametry określone w zapytaniu ofertowym. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania 

dostarczonego przedmiotu umowy lub braków, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, 

który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy określony w zaproszeniu do złożenia 

oferty cenowej gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 m-cy od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca w 

ciągu 2 dni od zgłoszenia reklamacji zobowiązany jest usunąć usterkę. W przypadku 

przekroczenia w/w terminu realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca wymieni wadliwe 

opaski na nowe w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta.  

4. Wymiana urządzenia (opaski telemedycznej) na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 3 

kolejnych awarii przedmiotu zamówienia.  

5. Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu na nowy lub elementu/podzespołu na nowy 

wynosi co najmniej 24 miesiące i będzie liczony od momentu wymiany przedmiotu umowy lub 

elementu/podzespołu na nowy.  

 

§ 2 Sposób realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określa formularz ofertowy stanowiący integralną 

część umowy oraz oferta Wykonawcy, które określają szczegółowy zakres przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnych środków  

i narzędzi oraz z własnych produktów i materiałów. 

 

§ 3 Termin realizacji 

 

1. Przedmiot umowy zrealizowany będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 maja 

2021r. z zastrzeżeniem, że dostawa opasek telemedycznych nastąpi do dnia 1listopada 2019 

roku. 

2. Realizacja przedmiotu umowy potwierdzona zostanie protokołem odbioru po wykonaniu 

dostawy opasek oraz miesięcznymi raportami z prowadzonej teleopieki. 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu 

umowy strony ustalają następująco: 

Kwota netto: …………………… zł; (słownie : ……………………………). 

Kwota podatku VAT – .- % ……………….. zł; (słownie: ………………..zł. 

………………………). 



            
 

Łącznie wynagrodzenie brutto: ………………… zł; (słownie : 

…………………………………….). 

2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, jest stała i zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi częściowe faktury VAT dotyczące dostawy opasek i wykonania usługi 

teleopieki będących przedmiotem umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie regulowane 

przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy. 

 

 

§ 5 Osoby wyznaczone do kontaktów 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest 

…………., tel. ………. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

…………, tel. ……………. 

3. Zmiana danych o których mowa powyżej nie stanowi podstawy do zmiany umowy i wymaga 

jedynie pisemnego lub mailowego powiadomienia drugiej strony o zaistniałej zmianie.   

 

§ 6 Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 

1) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego  

w § 4 ust. 1. 

2)  W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 

4 ust 1. 

3)  W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 bądź 

poszczególnych jego części w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w 

§ 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4)  W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 1 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od 

upływu uzgodnionego przez strony terminu na dokonanie naprawy lub wymiany. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania w terminie 1 tygodnia od dnia, kiedy oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy doszło do wiadomości Wykonawcy. 

Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) staje się wymagalna w dniu 

następnym po dniu, w którym nastąpiło opóźnienie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5.  Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych            

z różnych tytułów. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 



            
 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks 

cywilny. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie w ciągu 30 dni, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie 

Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

a) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

b) Formularz ofertowy   

c) Karta gwarancji jakości  

 

  Zamawiający:       Wykonawca: 

 


