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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wzór umowy do Zapytania ofertowego – numer postępowania: ROPS………………………………………………………………. 

      

Projektowane istotne postanowienia umowne – wzór umowy 

UMOWA nr.......................... 

 

zawarta w Poznaniu w dniu [__] [__] 2022 r. pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą  
w Poznaniu (61-731), ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, NIP 778-13-46-888, REGON 631257816, reprezentowanym 
przez: 

Grzegorza Grygiela – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 1428/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 listopada 2019 r., który oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej umowy ww. pełnomocnictwo nie 
wygasło oraz nie zostało odwołane, 

zwanym dalej "Zamawiającym",  

a 

[_______________________________________________] z siedzibą w[____________ __-____],  
ul. [________], [___ _______], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez [_______________________] Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [____________], 
reprezentowaną przez [_______________]  

 

[________] prowadzącego(ą( działalność gospodarczą pod firmą [________], wpisanego(ą) do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres siedziby [________], ul. [________], [________],  
NIP [________], REGON [________],  

zwanym dalej "Wykonawcą",  

wyłonionym w ramach wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu nr …. 

przy czym Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „Stronami" a każdy z osobna „Stroną". 

Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści: 

§ 1 

[Definicje] 

Poniższe wyrażenia użyte w Umowie obejmować ́będą zarówno formę ̨liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych 
wyrażeń. Ilekroć ́w Umowie jest mowa o: 

1) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami; 

2) „Opłacie Abonamentowej” – należy przez to rozumieć opłatę w wysokości wskazanej w § 9 Umowy 
wnoszoną przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania przez Wykonawcę Umowy 
zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Umową oraz Ofertą; 
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3) „Teleopiece” – należy przez to rozumieć ́zapewnienie przez Wykonawcę 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 365 
dni w roku świadczenia przez ratowników medycznych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 z późn.zm.) na zasadach określonych  
w Zapytaniu ofertowym usług monitorowania, przyjmowania, rejestrowania oraz reagowania na zgłoszenia 
poza alarmowe oraz alarmowe wysyłane przez wciśnięcie przycisku SOS na Opasce (zwanych dalej: „Usługą 
Teleopieki”); 

4) „Usługach” – należy przez to rozumieć ́wszystkie usługi objęte Umową w szczególności Usługi Teleopieki, 
usługi serwisowe, techniczne, szkoleniowe oraz inne określone w Zapytaniu ofertowym oraz Umowie, a 
związane z należytym realizowaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

5) „Dniu roboczym” – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jeżeli w Umowie przy określaniu liczby dni nie wskazano „dzień roboczy”, Zamawiający 
określa w tych postanowieniach Umowy dzień́ kalendarzowy; 

6) „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć ́ osobę wskazaną przez Zamawiającego na rzecz, której 
Wykonawca dostarczy Opaski i będzie świadczył określone w Zapytaniu ofertowym Usługi; 

7) „Opasce” – należy przez to rozumieć ́ opaskę niezbędną do świadczenia przez Wykonawcę na rzecz 
Użytkowników Usługi Teleopieki, oddaną w najem na podstawie Umowy, o standardzie  
i funkcjonalnościach określonych w Zapytaniu ofertowym; 

8) „Ofercie” – należy przez to rozumieć ́ofertę ̨Wykonawcy złożoną w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, która 
to stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; 

9) „Sile Wyższej” – należy przez to rozumieć ́zdarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpienia której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca 
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, oraz która zwalnia Wykonawcę lub Zamawiającego 
z zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy było spowodowane wystąpieniem siły wyższej; 

10) „Zapytanie ofertowe” – należy przez to rozumieć dokument opisujący istotne warunki realizacji Umowy 
Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 

[Przedmiot Umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w okresie od dnia _____ do dnia _____ do:  

1) oddania w najem Zamawiającemu zgodnych z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym 200 
sztuk Opasek, z których będą korzystali Użytkownicy wskazani przez Zamawiającego,  

2) świadczenia Usług, w tym Usługi Teleopieki, w zakresie i na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym, 
Ofercie Wykonawcy oraz Umowie.  

2. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony potwierdzają, iż zamiarem Stron jest ustalenie, iż Umowa 
ma charakter kompleksowy i w ramach jej należytego wykonania oraz w ramach wynagrodzenia ustalonego 
z uwzględnieniem Opłaty Abonamentowej wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, Wykonawca własnym staraniem 
zobowiązuje się w szczególności do:  

1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zmontowanych, 
skonfigurowanych i gotowych do uruchomienia Opasek w ilości wskazanej przez Zamawiającego (200 szt.) 
wraz z niezbędnym akcesorium (ładowarka, kabel, etc.) oraz aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi 
niewymagającymi dodatkowego zakupu jakichkolwiek zewnętrznych usług telekomunikacyjnych;  

2) zapewnienia Użytkownikom w ramach Opłaty Abonamentowej kompleksowej Usługi Teleopieki; 

3) natychmiastowego reagowania na występujące zgłoszenie zagrażające życiu bądź zdrowiu zgodnie z 
opracowanymi przez Wykonawcę i uzgodnionymi z Zamawiającym procedurami wskazanymi w pkt. 3.3 
Zapytania ofertowego; 
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4) przeszkolenia z obsługi i funkcjonowania Opasek oraz Telecentrum wskazanych przez Zamawiającego 
osób (w ilości nie większej niż 40 osób) w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym; 

5) zapewnienia Użytkownikom w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze infolinii w zakresie wsparcia 
technicznego związanego z obsługą i funkcjonowaniem Opasek; 

6) zapewnienia najwyższych standardów w zakresie przetwarzania danych w miejscu, w którym 
gromadzone będą dane Użytkowników; 

7) udzielenia licencji umożliwiającej Zamawiającemu oraz Użytkownikom korzystanie z Opasek zgodnie 
z przeznaczeniem i w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie oraz w Zapytaniu ofertowym, a także 
zapewnienia dostępu do wszelkich potrzebnych aktualizacji oprogramowania Opasek; 

8) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy procedur 
zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej dotyczących podejmowania działań po otrzymaniu 
zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu. Procedury będą stanowiły załącznik 
do Umowy; 

9) zatrudnienia w odpowiedniej liczbie osób do świadczenia Usługi Teleopieki gwarantującej ciągłość 
obsługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; kwalifikacje osób wymagane do świadczenia Usługi 
Teleopieki zostały szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym; 

10) inicjowania minimum dwa razy w czasie trwania projektu kontaktu z każdym Użytkownikiem w celu 
weryfikacji poprawności działania Opaski oraz sprawdzenia samopoczucia Użytkownika; 

11) dostarczania Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z realizacji Umowy 
w zakresie oraz formie opisanych w Zapytaniu ofertowym, przy czym Zamawiający uprawniony jest do 
rozpowszechniana, bez jakichkolwiek ograniczeń, wszelkich danych zawartych w tych raportach; 

12) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (wszystkie dokumenty muszą być w języku 
polskim) dopuszczających Opaski do stosowania na terenie Unii Europejskiej;  
13) Zrealizowania innych świadczeń określonych w Umowie lub Zapytaniu ofertowym. 

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia do Zamawiającego dodatkowo jednej 
Opaski zgodnej z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym do wykorzystania w celach 
poglądowych, prezentacyjnych.  

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa Zapytanie ofertowe. 

5. Przedmiot Umowy realizowany będzie w ramach II edycji projektu pilotażowego pn. „Wielkopolski System 
Opieki Seniora” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021 – 
2022. 

§ 3 

[Oświadczenia Wykonawcy] 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) Dysponuje telecentrum (w zakresie oraz formie opisanych w Zapytaniu ofertowym) obsługiwanym 
przez wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 z późn.zm.), 
umożliwiającym stałe (24h na dobę, 7 dni w tygodniu) monitorowanie Użytkowników, zwanym  
w niniejszej Umowie „Telecentrum”,  

2) Opaski muszą być dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiadać 
właściwym z punktu widzenia rodzaju Opasek przepisom powszechnie obowiązującego prawa, 

3) Opaski odpowiadają ściśle wymogom określonym w Zapytaniu ofertowym i Ofercie Wykonawcy oraz 
zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym w zakresie możliwości łączenia się z Telecentrum, 
przez cały okres obowiązywania Umowy, 
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4) dysponuje stosowną wiedzą, doświadczeniem, zapleczem technicznym oraz środkami osobowymi  
i finansowymi niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy prawidłowo i zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz wszelkimi stosowanymi standardami, 

5) posiada wymagane prawem zgody i pozwolenia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie 
obejmującym przedmiot Umowy, 

6) nie są znane mu żadne, tak faktyczne jak i prawne, przeszkody do wykonania Umowy w sposób  
i w terminach w niej określonych, 

7) wykonując swoje obowiązki, będzie działał z należytą starannością,̨ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

8) zobowiązuje się ̨ wykonywać ́ swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe  
w ramach realizacji Umowy, biorąc pod uwagę ̨ wszystkie istotne okoliczności, aktywnie  
i kompetentnie na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

9) przedmiot Umowy został określony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 
pomocą ̨dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń́, a złożona Oferta Wykonawcy uwzględnia 
wszelkie koszty, które mają wpływ na jej złożenie i są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, 

10) zobowiązuje się nie zgłaszać wobec Zamawiającego roszczeń, na wypadek, gdyby w okresie 
obowiązywania Umowy Zamawiający zmniejszył liczbę Użytkowników korzystających z Usługi 
Teleopieki w zakresie opisanym w § 11 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy oraz w pkt. 3 Zapytania 
ofertowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na najwyższym profesjonalnym poziomie, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających wiedzę i doświadczenie kadry przez niego zatrudnionej do wykonywania przedmiotu 
Umowy. 

4. W ramach Umowy strony zobowiązują się ̨ poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując 
zasady dobrych praktyk, dołożyć ́wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.  

§ 4 

[Prawa i obowiązki Zamawiającego] 

1. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) sprawowania nadzoru nad całością prac związanych z realizacją Umowy zgodnie z ofertą 
Wykonawcy oraz przeprowadzania kontroli wykonywania Usług przez Wykonawcę w trakcie 
obowiązywania Umowy. W ramach powyższych działań Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
umożliwi odbycie co najmniej jednej wizyty przedstawicieli Zamawiającego w Telecentrum lub w 
innym miejscu, w którym Wykonawca realizuje inne kluczowe działania stanowiące przedmiot 
Umowy (np. Usługi serwisowe). Wizyta odbywać się w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 
pozwalającym na możliwość obserwacji przez przedstawicieli Zamawiającego działań i efektów 
procesu świadczenia Usług. W trakcie trwania wizyty lub niezależnie od niej Zamawiający może 
także: 

a) żądać wyjaśnień, informacji, dokumentów i oświadczeń umożliwiających weryfikację 
prawidłowości realizacji przez Wykonawcę Umowy, 

b) przeprowadzić wywiady z przedstawicielami Wykonawcy oraz osobami odpowiedzialnymi 
za realizację działań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym 
między Stronami w celu ustalenia działań i efektów procesu świadczenia Usług. 

2) wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w realizacji przedmiotu Umowy; 

3) wglądu i weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych w Telecentrum; 

4) podejmowania innych czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy. 
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2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) weryfikowania prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy; 

2) weryfikowania raportów zdarzeń, podjętych działań oraz ich rezultatów; 

3) odbioru i weryfikowania prawidłowości dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

4) dokonywania rozliczeń finansowych z Wykonawcą na zasadach wskazanych w § 9 Umowy; 

5) podejmowania innych czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy. 

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zamawiającego określa Zapytanie ofertowe. 

§ 5 

[Dostawa, uruchomienie Opasek, rozpoczęcie świadczenia Usług] 

1. Wykonawca dostarczy Opaski do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

2. Dostawa Opasek do Zamawiającego, a także ich rozładunek, nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Przekazanie Opasek, szkolenie personelu oraz odbiór końcowy, muszą być potwierdzone protokolarnie przez 
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego na protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przekazane Zamawiającemu Opaski będą w pełni sprawne, wolne od wszelkich 
wad fizycznych i prawnych.  

5. W przypadku przekazania Zamawiającemu Opasek wadliwych lub niezgodnych z Zapytaniem ofertowym lub 
ze złożoną Ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu Opasek w całości lub w części w celu ich 
wymiany przez Wykonawcę na wolne od wad, zgodne z opisem w Zapytaniu ofertowym, na koszt 
Wykonawcy.  

6. W przypadku powtórzenia się sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przekazane Zamawiającemu Opaski zostaną przez Zamawiającego 
oddane do używania Użytkownikom w celu zapewnienia świadczenia na ich rzecz Usług Teleopieki.   

8. W terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę Karty Informacyjnej Użytkownika określonej w 
Zapytaniu ofertowym, Wykonawca wprowadzi do bazy danych Telecentrum informacje identyfikujące 
Użytkownika, jego opiekuna i sytuację zdrowotną w celu właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od 
Użytkownika wyposażonego w urządzenie, aktywuje Usługę Teleopieki oraz rozpocznie monitorowanie 
zgłoszonego Użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania w bazie Telecentrum 
danych dotyczących Użytkownika. 

§ 6 

[Szkolenia]  

W terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy, przeszkoli personel wskazany przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi i funkcjonalności Opasek oraz działalności Telecentrum. Ze szkoleń tych 
Wykonawca wystawi personelowi uczestniczącemu w szkoleniu stosowne zaświadczenia. 

§ 7 

[Instrukcje i inne Dokumenty Opasek] 

1. Wykonawca wraz z Opaskami przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim dla każdej 
Opaski.  

2. Poza innymi dokumentami wymienionymi w Umowie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz  
z Opaskami odrębny dokument zawierający dane Opaski obejmujące: 
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a) nazwę, 

b) model, 

c) nazwa producenta/autoryzowanego przedstawiciela, 

d) numer seryjny, 

e) rok produkcji. 

f) deklarację zgodności CE, 

g) wszelkie licencje niezbędne do zapewnienia Zamawiającemu oraz Użytkownikom 
korzystania z Opasek, w tym ich oprogramowania, w zakresie wynikającym z niniejszej 
Umowy oraz zgodnie z przepisami prawa. 

§8 

[Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia] 

1. Jeżeli inaczej nie postanowiono w Umowie, adresami Stron do doręczeń są: 

1) dla Zamawiającego: [____] 

2) dla Wykonawcy: [____] 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń,  
w przeciwnym wypadku doręczenie na ostatni adres wskazany dla doręczeń uważane będzie za skuteczne.  

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów Umowy bez prawa do modyfikacji jej treści będą 
koordynatorzy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: [____] tel. [____], e-mail: [____] faks: [____], 

2) ze strony Wykonawcy: [____] tel. [____], e-mail: [____] faks: [____]. 

4. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim oraz będzie 
zawierać nazwę ̨i numer Umowy.  

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna z dniem pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

§ 9 

[Warunki płatności] 

1. Maksymalna wartość Umowy wynosi: ______________ zł netto (słownie: ______________ zł), 
______________ zł brutto (słownie: ______________ zł). 

2. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy następowało będzie 
miesięcznie z dołu na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego raportu z wykonania Umowy w danym okresie rozliczeniowym zawierającego, poza danymi 
wskazanymi w Zapytaniu ofertowym, informacje o liczbie aktywnych Opasek, a ponadto informacje o liczbie 
Opasek, których dotyczą okoliczności opisane w ust. 4 zd. 2 oraz 3 poniżej oraz ilości dni, w których te Opaski 
były nieaktywne. Zamawiający dokona weryfikacji raportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania od Wykonawcy i w tym terminie zaakceptuje go 
lub (w zakresie, w jakim Zamawiający odmówi jego akceptacji) przedstawi Wykonawcy umotywowane uwagi. 
Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć uwagi Zamawiającego do raportu każdorazowo w terminie 3 dni 
roboczych od ich otrzymania, a następnie przedstawić odpowiednio uzupełniony lub poprawiony raport, który 
podlega ponownej weryfikacji przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 
postanowieniu. 

3. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia i wystawienie przez Wykonawcę faktury nastąpi po 
zakończeniu każdego miesiąca realizacji Umowy, a wynagrodzenie zostanie naliczone jako iloczyn Opłaty 
Abonamentowej określonej w ust. 5 poniżej i faktycznej liczby Opasek aktywnych w danym miesiącu  
(z uwzględnieniem postanowienia ust. 4). Podstawą wystawienia każdej faktury jest zaakceptowany przez 
Zamawiającego raport, o którym mowa w ust. 2 powyżej, określający wykonanie przedmiotu Umowy, 
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przedstawiany przez Wykonawcę za każdy miesięczny okres rozliczeniowy świadczenia Usług, nie później niż 
do 5 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

4. Na potrzeby rozliczenia wynagrodzenia przez aktywną Opaskę rozumieć należy Opaskę dostarczoną przez 
Wykonawcę umożliwiającą prawidłowe i kompleksowe świadczenie Usługi Teleopieki zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym oraz Umową. W przypadku, w którym Opaska będzie nieaktywna z winy Wykonawcy, 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone, tj. Opłata Abonamentowa w łącznej 
wysokości wskazanej w ust. 5 poniżej nie będzie naliczana, za każdy dzień, w którym Opaska nie jest aktywna. 
Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że dla celów naliczenia wynagrodzenia, w puli aktywnych 
Opasek w rozumieniu niniejszego postanowienia, za które należna jest Opłata Abonamentowa, nie uwzględnia 
się Opasek, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, że Opłata Abonamentowa zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………..… r. wynosi 
______________ zł brutto (w tym VAT) (słownie: ______________) i obejmuje: 

a) kwotę ______________ zł brutto (słownie: ______________), (w tym VAT) stanowiącą stawkę 
wynagrodzenia miesięcznego za świadczenie Usług określonych w Umowie, w tym Usług Teleopieki, dla 
jednego Użytkownika oraz 

b) kwotę ______________ zł brutto (słownie: ______________) (w tym VAT) – stanowiącą stawkę 
wynagrodzenia z tytułu dostarczenia oraz miesięcznego czynszu najmu jednej Opaski. 

6. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie naliczone w sposób opisany w ust. 2-4 powyżej i przy 
uwzględnieniu stawki Opłaty podanej w ust. 5 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu Umowy, w tym koszty osobowe, koszty serwisu, transportu i ubezpieczenia, marżę, oraz pozostałe 
czynniki cenotwórcze, koszty rozpatrzenie reklamacji i usuwania wad oraz podatek VAT.  
W związku z tym Wykonawca potwierdza, iż wynagrodzenie obliczone w sposób wskazany w ust. 2-5 powyżej 
wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za 
wykonywanie przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie płatne będzie przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy zgłoszony do rejestru podatników VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowe, (tj. na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście podatników), w terminie 14 
dni licząc od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 na: Województwo Wielkopolskie, 
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej (na adres mailowy 
_______________) lub w formie papierowej nie później niż do 10 dnia po zakończenia okresu rozliczeniowego, 
przy czym wartość faktury będzie uwzględniała wartości jednostkowe Opłaty Abonamentowej przyjęte w 
niniejszym paragrafie. Faktura VAT wystawiona w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu 
do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu. 

§ 10 

[Licencja] 

1. Wykonawca gwarantuje, że przysługiwać mu będą prawa własności intelektualnej lub prawa do korzystania 
z praw własności intelektualnej do każdego oprogramowania udostępnionego Zamawiającemu w ramach 
wykonania niniejszej Umowy (zwanego dalej także „Utworem”). Prawa własności intelektualnej oznaczają 
szeroko rozumianą własność intelektualną obejmującą m.in. prawa autorskie i pokrewne, wizerunek, znaki 
towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty, tajemnice handlowe, know-how itd. W szczególności 
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji do korzystania  
z oprogramowania/-ań, które jest/-są niezbędne do świadczenia na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie Usługi Teleopieki z wykorzystaniem Opasek.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zawartego w Opłacie Abonamentowej oraz na czas trwania niniejszej 
Umowy: 
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a) udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji (upoważnienia) do korzystania z oprogramowania/-ań 
Opasek oraz ich elementów wyposażenia w zakresie niezbędnym do wykorzystania Opasek oraz ich 
elementów wyposażenia w sposób opisany w Zapytaniu ofertowym oraz niniejszej Umowie, z 
ograniczeniem licencji do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „licencja”). Licencja obejmuje 
prawo do korzystania z powyższego oprogramowania/ań w celu organizacji, promocji oraz realizacji 
Usługi Teleopieki, a także serwisu opasek, 

b) zobowiązuje się do udzielenia, najpóźniej w dniu przekazania opasek Zamawiającemu, na rzecz 
Użytkowników licencji do korzystania z oprogramowania/-ań Opasek oraz ich elementów 
wyposażenia, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia świadczenia na rzecz Użytkowników Usługi 
Teleopieki, a także serwisu opasek, w sposób opisany w Zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca oświadcza, że wraz z udzieleniem licencji wyda Zamawiającemu wszelkie materiały niezbędne 
do prawidłowego korzystania z Utworów. 

4. Ponadto, Wykonawca gwarantuje, że twórcy Utworów nie będą wykonywać osobistych praw autorskich w 
sposób utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie z Utworów przez Zamawiającego lub Użytkowników w 
sposób określony w niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje, że Utwory nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich i ponosi 
pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw w wyniku używania Utworów przez Zamawiającego lub 
Użytkowników dla celów określonych niniejszą Umową. 

6. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego, osób działających w imieniu Zamawiającego lub 
Użytkowników przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej wskazanych 
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego, osoby działające w imieniu 
Zamawiającego oraz Użytkowników z wszelkiej takiej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać po stronie 
Zamawiającego, osób działających w imieniu Zamawiającego lub Użytkowników. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego postępowania w sprawie, w tym kosztów czynności 
przedsądowych, kosztów sądowych, kosztów zasądzonych odszkodowań, a także kosztów doradztwa 
prawnego, a w przypadku ugodowego zakończenia sprawy do pokrycia kosztów zawarcia ugody oraz wartości 
odszkodowania ustalonego w treści ugody.   

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub 
niewystarczające dla zapewnienia Zamawiającemu lub Użytkownikom prawa korzystania z Utworów zgodnie 
z celem i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
wszelkich koniecznych czynności w celu zapewnienia Zamawiającemu oraz Użytkownikom prawa korzystania 
z tych praw zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie, bez obowiązku zapłaty 
jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz Wykonawcy, aniżeli wynagrodzenie wskazane w 
niniejszej Umowie. 

8. Wynagrodzenie za wszystkie czynności, zgody itd. wskazane w niniejszym paragrafie (w tym wynagrodzenie 
z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Utworów) zostało wliczone do Opłaty Abonamentowej.  
W związku z tym, Wykonawcy nie przysługuje odrębne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
wspomnianych czynności, zgód itd.    

§ 11 

[Serwis Opasek] 

1. Wykonawca przez okres obowiązywania Umowy, licząc od dnia protokolarnego przekazania Opasek 
Zamawiającemu, w ramach Opłaty Abonamentowej określonej w § 9 ust. 5 Umowy, zapewnia serwis Opasek 
przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy bez żadnych wyłączeń i ograniczeń. 

2. W ramach serwisu wskazanego w ust. 1 powyżej, w przypadku zgłoszenia (drogą telefoniczną lub mailową) 
Wykonawcy Usterki lub Awarii (w rozumieniu poniższych postanowień) Opaski i/lub jej wyposażenia, 
Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania kontaktu telefonicznego z użytkownikiem Opaski w sprawie 
zgłoszenia oraz ustalenia charakteru oraz przyczyn niesprawności Opaski i/lub jej wyposażenia (w tym karty 
SIM), w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia oraz stosownie do charakteru zdarzenia:  



 

9 
 

a) dokonania bezpłatnego usunięcia drobnych wad w przekazanych Zamawiającemu Opasce 
i/lub jej wyposażeniu (w tym karcie SIM) powodujących zakłócenia w pracy Opaski i/lub jej 
wyposażeniu oraz wymagających wymiany standardowych części o niskiej wartości 
(„Usterka”), w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia; 

b) dokonania bezpłatnego usunięcia wad w przekazanych Zamawiającemu Opasce i/lub jej 
wyposażeniu (w tym karcie SIM) powodujących niesprawność Opaski i/lub jej wyposażenia, 
uniemożliwiających funkcjonowanie Opaski i/lub jej wyposażenia lub powodujących utratę 
istotnej funkcjonalności Opaski i/lub jej wyposażenia („Awaria”) i przywrócenia pierwotnej 
funkcjonalności Opaski i jej wyposażenia w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia; 

c) w przypadku Usterki lub Awarii, jeśli ich usunięcie w terminach określonych powyżej nie 
będzie możliwe, a także w przypadku uszkodzenia (w tym uszkodzenia powstałego z winy 
Użytkownika), utraty albo kradzieży Opaski i/lub jej wyposażenia (w tym karty SIM), 
Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany Opaski i/lub jej wyposażenia (w tym karty SIM) w 
miejscu zamieszkania Użytkownika (usługa door-to-door) z zastrzeżeniem postanowień 
zdań kolejnych. Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę uszkodzonej/wadliwej Opaski 
i/lub jej wyposażenia (w tym karty SIM) w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia 
zgłoszenia. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku uszkodzeń Opaski i/lub jej 
wyposażenia (w tym karty SIM) powstałych z winy Użytkownika Wykonawca zobowiązuje 
się do nieodpłatnej wymiany maksymalnie do 10 sztuk Opasek i 10 sztuk kart SIM. 
W przypadku przekroczenia limitu określonego w zdaniu poprzednim Zamawiający 
przewiduje możliwość zmniejszenia liczby Użytkowników korzystających z Usługi Teleopieki 
w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności wskazanych w ust.2 powyżej w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00. 

4. Wszelkie koszty związane z serwisem Opasek na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu (w tym 
koszty elementów zużywalnych, napraw serwisowych i wszelkich przeglądów gwarancyjnych, oględzin, 
ekspertyz, transportu Opasek i/lub ich wyposażenia od Użytkownika do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do 
Użytkownika, dojazdów do Użytkownika) ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 lit. c) zd. 
3 powyżej.  

§ 12 

[Ubezpieczenie OC] 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne na terytorium Polski ubezpieczenie własnej działalności 
gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej 
Umowy. W terminie ważności niniejszej Umowy zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy wraz z potwierdzeniem 
przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, co stanowi załącznik nr 4 do Umowy.  

Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na ww. warunkach, 
niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie 
lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane 
z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

§ 13 

[Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu 
Zamawiającego] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim,  
w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem Usług na 
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podstawie niniejszej Umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Zamawiającego 
nieujawnionych do wiadomości publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, 
do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 
zm.) i jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość odpowiedzialności za naruszenie powyższych przepisów. 

§ 14 

[Kary Umowne] 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Opasek Zamawiającemu, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% wartości Opłaty Abonamentowej brutto za każdą niedostarczoną 
Opaskę, jednak nie mniej niż 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony Umową. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu lub spełnieniu Usług, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 3% wartości Opłaty Abonamentowej brutto, jednak nie mniej niż 300,00 zł, za każdy 
dzień zwłoki ponad termin określony Umową. 

3. W przypadku wystąpienia rażących uchybień w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, w tym  
w szczególności w przypadku powtarzających się uchybień w realizacji Usług, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 
1 Umowy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie 
lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 1 Umowy.  

5. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki w dostarczeniu Opasek do Zamawiającego, wyliczona zgodnie  
z ust. 1 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 1 
Umowy. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usług, wyliczona zgodnie z ust. 
2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 1 Umowy. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z Umową nie może przekraczać 40% 
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 1 Umowy. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa nie będą stały temu na przeszkodzie, Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar 
umownych z należności przysługujących Wykonawcy 

§ 15 

[Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy] 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku, gdy:  

1) stwierdzone zostaną wady Opasek nienadające się do usunięcia, jeżeli wady te uniemożliwiają 
użytkowanie Opasek zgodnie z przeznaczeniem, a Opaski te nie zostaną wymienione przez 
Wykonawcę na Opaski bez wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając 
istotne jej postanowienia, w szczególności, jeżeli parametry przekazanych Zamawiającemu Opasek 
lub świadczone Usługi odbiegają od wymogów określonych przez Zamawiającego w Umowie, 
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Zapytaniu ofertowym i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, Wykonawca nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dłuższy 
niż 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął jego wykonywania 
w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

4) Naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zawarcia lub utrzymania ubezpieczenia w zakresie 
wskazanym w § 12 Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeśli Wykonawca nie 
przystąpił do jej wykonywania w umówionym terminie, a także w przypadku powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego wysłanego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy Opaski wraz  
z wyposażeniem dodatkowym w terminie 30 dni od momentu wystąpienia tych zdarzeń. Przekazanie Opasek 
Wykonawcy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Ze zwrotu Opasek zostanie sporządzony protokół 
określający w szczególności stan Opasek w chwili zwrotu. W celu uniknięcia mogących powstać niejasności 
Strony potwierdzają, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Opasek będące wynikiem ich 
normalnej eksploatacji. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia 
Umowy na jakiejkolwiek podstawie, w tym w przypadku wygaśnięcia Umowy z upływem czasu na jaki została 
ona zawarta. 

 

§ 16 

[Odpowiedzialność/Siła Wyższa] 

1. Wykonawca wykonuje Usługi przewidziane Umową w sposób samodzielny, bez bezpośredniego nadzoru 
i kierownictwa Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie sporządza dla Wykonawcy instrukcji 
dotyczących sposobu realizowania Usług.  

2.  Wykonawca wykona zlecone mu Usługi osobiście lub za pomocą podwykonawców, którym może podzlecić 
wykonanie części zadań wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w zakresie i na warunkach 
określonych w Zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku podzlecenia podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy, nadzór nad 
takimi podwykonawcami i koordynacja ich prac będzie sprawowana przez Wykonawcę. W przypadku 
zaangażowania podwykonawców należne im wynagrodzenie jest płacone przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania jego 
podwykonawców oraz osób bezpośrednio albo pośrednio przez nich zatrudnionych, a także za działania 
i zaniechania osób bezpośrednio zaangażowanych przez Wykonawcę, nawet jeśli ci podwykonawcy lub te 
osoby w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem usług lub czynności leżących w 
zakresie przedmiotu Umowy wykonywanego Wykonawcę. Strony zgodnie postanawiają uchylić zastosowanie 
do Umowy przepisu art. 429 Kodeksu Cywilnego.  

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i terminowość wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 
świadczonych na jej podstawie Usług. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki 
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i następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy wynikające  
z przyczyn od niego zależnych lub zależnych od osób trzecich przy pomocy których będzie Umowę wykonywał. 

6. Nadto, Wykonawca oświadcza, że zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, do której Zamawiający może 
być pociągnięty przez osobę trzecią (w tym zwłaszcza Użytkownika) w związku ze szkodą, jakiej ta osoba 
trzecia dozna w związku z używaniem Opasek lub korzystaniem z Usług, jeśli za tę szkodę odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca (na podstawie niniejszej Umowy lub w ramach odpowiedzialności z innego tytułu, np. 
deliktu).  W szczególności Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie uzasadnione, poniesione z tego 
tytułu przez Zamawiającego koszty, w tym również kwoty odszkodowań oraz koszty zastępstwa 
procesowego zasądzone od Zamawiającego z powyższego tytułu. 

7. Żadna ze Stron nie odpowiada za naruszenie postanowień Umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej, 
przez którą rozumie się ̨zdarzenia i okoliczności znajdujące się ̨poza kontrolą Stron, których Strona nie mogła 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i którym nie mogła zapobiec, a które uniemożliwiają należyte 
wykonanie zobowiązań umownych. W szczególności za Siłę wyższą uważa się:  

1) trzęsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pożary, uderzenia pioruna lub epidemie,  

2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotażu i terroryzmu, strajki,  

3) inne powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej.  

8. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się ̨ z zobowiązań określonych Umową niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach ich przyczynie oraz wskaże wpływ Siły Wyższej na realizację 
Umowy. Okoliczności Siły Wyższej oraz jej wpływ na realizację Umowy powinny zostać udokumentowane 
przez Stronę, która się na nie powołuje. W przypadku stwierdzenia Siły Wyższej, Strony niezwłocznie ustalą 
alternatywny zakres i sposób realizacji Umowy. 

9. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla 
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

10. Ponadto, Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nieprawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę 
nieprawidłowego użytkowania Opaski przez Użytkownika, a także w następujących sytuacjach:  

a) awarii sieci telefonii komórkowej, linii telefonicznej lub sieci energetycznej;  

b) innych zakłóceń, które wynikają z działania bądź zaniechania operatora telefonicznego;  

c) braku zasięgu sieci operatora GSM;  

 - jeżeli wymienione powyżej pod lit. a)-c) zdarzenia nie zostały wywołane przez Wykonawcę oraz w zakresie, 
w jakim uniemożliwiają lub ograniczają one możliwość świadczenia Usługi Teleopieki w miejscu, w którym 
znajduje się Użytkownik 

§ 17 

[Zmiana Umowy] 

 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności, w szczególności (lecz nie wyłącznie) w przypadku: 

a) niewyczerpania ilościowego oraz wartościowego Umowy, poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania, 
jednak nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy; 

b) zmiany terminu realizacji obowiązków wynikających z przedmiotu Umowy, w przypadku opóźnienia, 
utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub wynikłych z okoliczności dających się 
przypisać Zamawiającemu lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o 
ile okoliczności te nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron; 



 

13 
 

c) zmiany terminu realizacji czynności przewidzianych w Umowie ze względu na niezależne od Wykonawcy 
przekroczenie terminu wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności w dochowaniu tych terminów; 

d) możliwości zwiększenia zakresu wykonywanych przez Wykonawcę w ramach Umowy czynności, gdy 
wykonanie tych czynności będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z obowiązującymi przepisami 
prawa, wykonania przedmiotu Umowy; 

e) możliwości zmniejszenia zakresu tj. rezygnacji z wykonywania części (elementów) przewidzianych w Zapytaniu 
ofertowym lub Umowie, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, t.j. m.in. zgodnego z 
obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu 
prawnego; 

g) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 

h) obniżenia ceny przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

i) zmiany warunków płatności oraz terminu płatności poprzez wydłużenie terminu płatności; 

j) wprowadzenia przez Wykonawcę Opasek zmodyfikowanych / udoskonalonych. 

2. Zmiany Umowy ujęte powyżej nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego. 

 

§ 18 

[Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami] 

Wykonawca w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest zobowiązany 
zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 
w obszarze informacyjno- komunikacyjnym w zakresie przewidzianym w art. 6 pkt 3 lit. d)  ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) poprzez 
zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Wykonawcą w formie określonej w 
tym wniosku.  

 

§ 19 

[Postanowienia Końcowe] 

1.  W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe 
postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić 
postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel 
gospodarczy postanowień zastąpionych. 

2. Dochodzenie jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w Umowie w żadnym wypadku nie wymaga wykazania 
wysokości poniesionej szkody. Niezależnie od powyższego, obok kar umownych przewidzianych w Umowie, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na podstawie ogólnych przepisów prawa do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie dopuszczone Umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

5. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację 
Umowy.  
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6. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Opasek w ramach realizacji Umowy jest Wykonawca. 
Wykonawca ureguluje z właściwymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosunki 
prawne dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników udostępnione Wykonawcy 
przez gminy uczestniczące w II edycji projektu pilotażowego pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora” 
finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021 – 2022 lub przez samych 
Użytkowników. 

7. Spory mogące wyniknąć ze stosunku Umowy, po wyczerpaniu polubownych środków służących ich rozwiązaniu, 
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa (2) egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy.  

9.  Załączniki stanowią integralną cześć Umowy. 

 

 

 

 

 

 

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

               WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
(zgodnie z zasadami reprezentacji) 

 

 

 

Załączniki 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

4. Uwierzytelniona kopia polisy wraz z potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

 

 

 

 


