
UMOWA Nr AG.26.3.15.2022 

 

Zawarta w dniu ….............................. w Tarnobrzegu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg 

zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez  

Dyrektora Lilianę Lewińską,  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Teresy Figacz 

a firmą …………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez ………………………. 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: „Dostawa „opasek 

bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość 

dla mieszkańców Miasta Tarnobrzega” zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem 

ofertowym AG.26.3.15.2022, w drodze którego jako najkorzystniejsza została wybrana 

oferta Wykonawcy.  

2. Dostawa 96 „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowego monitoringu 

użytkowników „opasek bezpieczeństwa” i przyzywania natychmiastowej pomocy 

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa w trybie 24/7 aktywną przez okres 

od 01.08.2022 do 31.12.2022r dla mieszkańców miasta Tarnobrzega. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby 

zamawianych „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi całodobowego monitoringu. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Część I: 

a) dostawa fabrycznie nowych opasek na nadgarstek - tzw. "opasek bezpieczeństwa" 

spełniających wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, tj.: 

 

Obligatoryjne funkcje:  

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS wraz z możliwością głosowego 

komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby korzystania z telefonu,  

- detektor upadku,  

- lokalizator GPS,  

Funkcje fakultatywne:  

- ……………………………, 

- …………………………….. 

 

Opaska musi być wyposażona w tylko jeden przycisk na obudowie, tj. przycisk 

bezpieczeństwa - sygnał SOS.  

 

Szacunkowa ilość zamawianych opasek – 96 sztuk.  

1. Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej, musi stanowić 

niezależne urządzenie i mieć wbudowaną kartę SIM, z opłaconym abonamentem na czas 

trwania umowy (do 31.12.2022r.), zapewniającą możliwość przesyłania danych (koszt 

zakupu kart SIM ponosi Wykonawca); 
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2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe wraz z wymaganym osprzętem: 

ładowarką (zasilacz) i kablem zasilającym (możliwość ładowania indukcyjnego 

lub magnetycznego jest dodatkowo punktowana).  

3. Dwustronna komunikacja głosowa – możliwość połączenia bezpośrednio z opaski za 

pomocą wypukłego przycisku oznaczonego SOS. Możliwość zadzwonienia na opaskę; 

4. Opaska musi posiadać certyfikat CE dopuszczający ją do obrotu na terenie krajów Unii 

Europejskiej i potwierdzający zgodność z wymaganymi dyrektywami. Przedstawienie, 

dołączenie tych certyfikatów jest wystarczające do uznania, iż dostarczone opaski są 

bezpieczne dla życia i zdrowia człowieka, opaska nie musi być produktem medycznym; 

5. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać indywidualny i niepowtarzalny numer 

(numer seryjny lub numer IMEI); 

6. Części opaski mające kontakt ze skórą powinny być wykonane z materiału 

antyalergicznego, zapięcie opaski możliwie proste w obsłudze z możliwością regulacji 

paska, budowa opaski wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego zbiciu lub 

pęknięciu urządzenia, zapewniająca odporność na upadek, wodoszczelna, pasek wykonany 

z certyfikowanego materiału odpornego na złamania (np. guma, silikon); 

7. Czas działania opaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika (jak 

np. wykonywanie połączeń) powinien trwać minimum 48 godzin. Minimalny czas pracy 

urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin. Opaska wyposażona powinna być w monitoring 

zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia; 

8. Urządzenia powinny posiadać komunikaty głosowe w języku polskim podawane w sposób 

zrozumiały, czytelny i przystępny dla osób w wieku 65+ lub sygnał dźwiękowy wraz z 

wibracją informujące o włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa, konieczności 

naładowania baterii w opasce bezpieczeństwa przed całkowitym rozładowaniem. 

9. Możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez 

konieczności obsługi serwisowej. Aktualizację przeprowadza Wykonawca na swój koszt. 

10. „Opaska bezpieczeństwa” musi działać poza miejscem zamieszkania użytkownika (czyli 

po wyjściu z domu, mieszkania) w strefie działania sieci komórkowych. 

11. Gwarancja na „opaski bezpieczeństwa” wynosi: ……………….. 

 

 

Część II: 

Świadczenie usługi całodobowego monitoringu użytkowników „opasek bezpieczeństwa” 

i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, 

bezpieczeństwa w trybie 24/7, w tym: 

 

a) Abonament miesięczny w okresie od dnia aktywacji dostarczonej opaski do 

31.12.2022; 

b) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu użytkowników „opasek 

bezpieczeństwa” i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia 

życia, zdrowia, bezpieczeństwa w trybie 24/7 dla szacunkowej liczby 96 

uczestników miesięcznie (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 

lub zwiększenia liczby uczestników) w zakresie „opasek bezpieczeństwa”, w 

okresie realizacji projektu (tj. do dnia 31.12.2022 r.); Czas trwania usługi od 

01.08.2022 do 31.12.2022r.; 
c) Zapewnienia w odpowiedniej liczbie przeszkolonych ratowników medycznych lub 

opiekunów medycznych lub pielęgniarek do obsługi monitoringu gwarantującej 

ciągłość obsługi przez 24/7 przez okres realizacji umowy. Osoby zatrudnione do 

obsługi monitoringu muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania tych zawodów 

wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

d) Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi 
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w szkoleniu bezpośrednim w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający nie 

dopuszcza szkolenia on-line); 

e) Dostawy, konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu użytkowników, 

przeprowadzenie testowego połączenia z każdym użytkownikiem opaski w ciągu 

maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia aktywacji usługi, usuwania awarii przez 

cały okres trwania umowy; 

f) Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz 

wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy; 

g) Usługę odpowiedniego skalibrowania oraz skonfigurowania opasek, 

przeprowadzenie testów oprogramowania opasek bezpieczeństwa oraz testów 

potwierdzających prawidłowe działanie centrum monitoringu przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi teleopieki dla danego użytkownika opaski; 

h) Dostarczenia Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla 

użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie objęcia usługą monitoringu 

oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej 

usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

i) Przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego  

z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju 

podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku 

alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej 

wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy; 

j) Wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących 

użytkowników opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji 

zdrowotnej, w tym przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej 

zawierającej również listę kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i 

świadczenia właściwej usługi całodobowego monitoringu – niezwłocznie po 

otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o przekazaniu danemu użytkownikowi 

opaski i dotyczącej go wypełnionej karty informacyjnej; 

k) Zapewnienie koordynatora, którego zadaniem będzie m. in. zdalne wsparcie 

organizacyjno - techniczne wdrażanej usługi na terenie Miasta Tarnobrzega -   

dostępność koordynatoraw dni powszednie w godz. 8.00-15.00. 

 

§ 2 

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 pkt 3, ustala się na kwotę  

………………………….. brutto (słownie: ………………………….. 00/100), w tym:  

 Wynagrodzenie za opaski: …………. zł płatne w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu opasek i prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 oraz abonament miesięczny za okres od 01.08. do 31.12.2022 …….. zł, płatny w 

terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

2. Strony ustalają następujące koszty jednostkowe: 

1) cena zakupu 1 szt. opaski bezpieczeństwa ……. zł brutto, co stanowi łącznie …….. zł 

brutto dla 96 użytkowników, 

2) cena za jeden miesiąc usługi operatora pomocy dla jednego użytkownika wynosi ……… 

zł brutto, co stanowi łącznie …….. zł brutto za 5 miesięcy świadczenia usługi dla 96 

użytkowników, w przypadku kiedy usługa monitoringu nie będzie świadczona przez pełny 

miesiąc kalendarzowy, koszt abonamentu za dany miesiąc zostanie obliczony 

proporcjonalnie do ilości dni świadczonej usługi. 

3. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na określony niżej rachunek bankowy 

Wykonawcy na zasadach określonych poniżej: 
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1) w zakresie dostawy opasek bezpieczeństwa - przelewem w terminie do 14 dni po 

wykonaniu dostawy, przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru, 

2) w zakresie opłaty abonamentowej za usługę operatora pomocy - po zakończonym 

miesiącu świadczenia usługi, a w miesiącu grudniu do dnia 22 i przekazania miesięcznego 

raportu, przelewem, w terminie do 14 dni po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr 

............................................................. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych 

fakturach jest numerem właściwym dla dokonywania rozliczeń na zasadach płatności (split 

payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

6. Dane do faktury: 

Nabywca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg NIP 8672079199 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.  

7. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją.  

9. Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie. 

10. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy nie może żądać jakiegokolwiek 

wynagrodzenia od osób korzystających ze wsparcia. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem następujących 

terminów: 

a) dostawa opasek – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; 

b) świadczenie usługi teleopieki – od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego aktywacji 

opaski, jednak nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2022 r. Zamawiający zastrzega sobie, 

że w przypadku kiedy usługa monitoringu zostanie uruchomiona po 1 sierpnia 2022 

r. koszt abonamentu za dany miesiąc zostanie obliczony proporcjonalnie do ilości dni 

świadczonej usługi. 

 

§ 4 

 

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację postanowień niniejszej umowy 

jest ………………. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za realizację postanowień niniejszej 

umowy jest Jolanta Ordon tel. 15 823 07 38 wew. 103, Agnieszka Orłowska wew. 102. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu comiesięczne raporty w terminie do 5 każdego 

następnego miesiąca obejmujące liczbę osób i rodzaj podjętych działań, ilość wywołanych 

sygnałów SOS, a ponadto udostępni inne dane statystyczne na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia i dokumenty do siedziby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -

15.30 
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2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy protokołem zdawczo – odbiorczym, 

jednorazowo, po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1. 

3. Wykonawca, przekazując przedmiot umowy Zamawiającemu, dostarczy mu jednocześnie 

wszelkie dokumenty związane z danym przedmiotem oraz dokumenty gwarancyjne. 

 

§ 6 

 

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy: 

 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%: 

a) wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w terminie 

realizacji przedmiotu umowy, określonym w § 3. 

 1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 za odstąpienie od umowy, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 2. Wykonawca zapłaci karę umowną za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, 

a w szczególności wykonywania go niezgodnie z niniejszą umową - w wysokości 500 zł za 

każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

 3. Kary umowne mogą być potrącone z faktury VAT/rachunku Wykonawcy. 

 4. Zamawiający, niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 

 

§7 

 

 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

 2.1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana wyłącznie w zakresie 

niepowodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Warunek dokonania zmiany: 

zmiana prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

 2.2. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia 

lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji 

zamówienia. Warunek dokonania zmiany: zaistnienie obiektywnych okoliczności. 

 2.3. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: 

 a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży 

w interesie Zamawiającego,  

 b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

w określonym pierwotnie terminie, 

 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod 

rygorem ich nieważności. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

Okres gwarancji wynosi ………….. miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
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……………. miesięcy, licząc od daty jego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego 

usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym 

wyżej okresie.  

3. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia o wadzie 

jest również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, 

lub poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie.  

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 

wady. Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jej ustalenia. Jako 

datę zawiadomienia przyjmuje się datę przekazania Wykonawcy informacji w formie 

telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia 

dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której pismo zostało Wykonawcy doręczone 

bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią. 

5. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o wadzie lub awarii 

sprzętu podejmuje niezbędne działania w celu naprawy sprzętu. 

6. W przypadku kiedy naprawa uszkodzonego sprzętu będzie trwała więcej niż 7 dni 

kalendarzowych, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy. 

7. Wykonawca na swój koszt odbiera od Zamawiającego uszkodzony sprzęt i na swój koszt, 

po naprawie lub wymianie, odsyła go do Zamawiającego. 

8. Dwukrotne wystąpienie tej samej usterki, awarii czy wady w sprzęcie skutkować będzie 

jego wymianą na fabrycznie nowy. 

 

§ 9 

 

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji rękojmi, gwarancji i serwisu ze 

strony Zamawiającego są: Jolanta Ordon, Agnieszka Orłowska. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji rękojmi, gwarancji i serwisu ze 

strony Wykonawcy są: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający przekazuje karty informacyjne dla użytkownika opaski bezpieczeństwa. 

2. Strony ustalają, że dane uczestników niezbędne do objęcia ich funkcją telecentrum zawarte 

będą w karcie informacyjnej tj. m.in. imię i nazwisko, adres użytkownika, opis 

nieruchomości/ lokalu mieszkalnego wraz z dojazdem, telefon kontaktowy, adres e-mail – 

opcjonalnie, dane osoby upoważnionej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

uczestnika wraz z jej telefonem i adresem e-mail, informacje o stanie zdrowia, zażywanych 

lekach, nałogach. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wypełnione karty informacyjne użytkownika drogą 

pocztową.  

4. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika w przypadku rezygnacji uczestnika  

z użytkowania opaski bezpieczeństwa wraz z funkcją telecentrum, zgonu uczestnika, 

długotrwałego pobytu uczestnika w szpitalu, umieszczenia w DPS lub innej okoliczności, 

która powoduje, że dalsze użytkowanie jest niemożliwe. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający powiadamia niezwłocznie 

Wykonawcę na piśmie drogą pocztową lub mailem o zaistniałej sytuacji i dostarcza kartę 

informacyjną nowego uczestnika. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 



 

 

 

7 

§ 11 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie 

innym niż wskazanym przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym 

zleca wykonanie części lub całości przedmiotu umowy.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego ust. 1 Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania 

kary umownej określonej w § 6 ust. 1. 2. 

 

 

§12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy winno mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy już wykonane, 

w których nie stwierdzono wad. 

 

§13 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

gdy: 

- Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy. Przed 

rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania 

naruszeń umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin; niezastosowanie się 

Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje rozwiązanie umowy za tygodniowym wypowiedzeniem 

w przypadku kiedy: 

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę 

wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

3. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, pod 

rygorem nieważności. 

 

§14 

Okres obowiązywania umowy 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony: 

1. Dostawa opasek wraz z wyposażeniem i kartami SIM, o których mowa w § 1 ust.1 umowy, 

nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę „teleopieki” w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 

2022 rok, świadczenie usługi zostanie poprzedzone szkoleniem. 

 

§15 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§16 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§17 

 

Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część jest oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Wykonawca:                                                            Zamawiający: 


