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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

Umowa Nr …/2021 

 

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:  

 

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy,                  

ul. Kielecka 9, 26 – 026 Morawica, NIP: 657-222-77-36, REGON:290418105, reprezentowanym 

przez: Kierownika – Panią Justynę Cesarz – Soję, zwanym dalej Zamawiającym 
 

a 

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

NIP: ……………………. REGON: ……………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą. 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, lub Stroną każda z osobna, została zawarta umowa po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Usługi 

opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 15 szt. opasek do teleopieki oraz zapewnienie usługi 

całodobowego elektronicznego monitoringu w zakresie teleopieki dla 15 osób niesamodzielnych                        

w ich miejscu zamieszkania, polegającej na odbieraniu sygnału przycisku alarmowego wraz                                   

z identyfikacją podopiecznego.  

§2 

Zakres umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy 15 szt. urządzeń do teleopieki – w postaci opasek na nadgarstek, posiadających: 

a) dwustronną komunikację głosową 

b) detekcję omdleń 

c) przycisk sos 

d) lokalizację użytkownika opaski 

e) przypomnienie o konieczności zażycia leków  

f) monitoring zużycia baterii 

2) sprzedaży fabrycznie nowych urządzeń, wolnych od wad fizycznych i prawnych wraz                      

z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim i ładowarką USB, 

3) udzielenia gwarancji na opaski na 12 miesięcy, 

4) dzierżawy 15 szt. kart SIM w okresie od 1.03.2021r. do 28.02.2022r. wraz                                            

z zapewnieniem kompleksowej usługi teleopieki i niezbędnymi usługami telekomunikacyjnymi 

niewymagającymi dodatkowego zakupu jakichkolwiek zewnętrznych usług 

telekomunikacyjnych. 
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1) W ramach zakresu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca będzie realizował m.in.: 

bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych z numerami komórkowymi i stacjonarnymi na 

terenie kraju (zablokowane numery specjalne), bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi, 

2) świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy                          

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, dla 15 osób niesamodzielnych, objętych usługami 

opiekuńczymi w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu 

Miasta i Gminy Morawica”, objętych teleopieki w trybie 24/7/365 przy wykorzystaniu 

urządzeń dostarczonych w ramach niniejszej umowy, w zakres którego wchodzi: 

a) dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu teleopieki, przeprowadzenie testów oraz 

usuwanie awarii w ramach systemu teleopieki przez cały okres umowy, 

b) zapewnienie całodobowego dyżuru teleopieki i jego gotowości do wykonania ustalonych                   

z Zamawiającym procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem „przycisku 

alarmowego” urządzenia, wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu lub 

zanotowaniu zdarzenia odbiegającego od standardowego (np. upadek), 

c) w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu  lub życiu powiadomienia 

jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie,                         

a w razie konieczności wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży 

Pożarnej w miejsce ustalone na podstawie lokalizacji GPS urządzenia teleopieki, 

d) telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału                                         

o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb, 

e) telefonicznego udzielania wsparcia psychicznego osobie niesamodzielnej aż do przybycia 

w/w osób/służb, 

f) zapewnienia odpowiedniej liczby osób do obsługi monitoringu teleopieki gwarantującej 

ciągłość obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez okres realizacji usług teleopieki 

tj. od 1.03.2021r. do 28.02.2022r. 

g) dostarczenia Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla osób 

niesamodzielnych, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą 

teleopieki  oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  

h) wprowadzenia do bazy danych teleopieki danych identyfikujących osoby niesamodzielne 

objęte systemem, ich opiekunów i sytuacji zdrowotnej z karty identyfikacyjnej, w celu 

właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od osób niesamodzielnych w ciągu maksymalnie 

10 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy przez Zamawiającego,  

i) w przypadku wystąpienia zmiany osoby niesamodzielnej, aktywacje usługi u nowej osoby 

w 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

j) dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów, do 10 dnia następnego miesiąca 

oraz raportu końcowego z wykonania usługi (do 10.03.2022r.) obejmujących                                         

w szczególności informacje w zakresie liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem 

przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału, 

k) przeprowadzenie szkolenia instruktażowego użytkowników opasek oraz pracowników 

Zamawiającego, którzy będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz tych osób w terminie                  

i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

3) informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu 

roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie i mailowo), o zaistniałych trudnościach                         
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w   realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie ze złożona ofertą z dnia …………………….., 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

2. Usługa Teleopieki obejmować będzie 15 osób niesamodzielnych, objętych usługami opiekuńczymi 

w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 

projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”. 

3. Strony ustalają, że dane beneficjentów niezbędne do świadczenia usługi teleopieki zawierać będzie 

Karta Informacyjna Podopiecznego, w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres 

zamieszkania, adres korespondencyjny, adres świadczenia usługi (opis nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego wraz z dojazdem), telefon kontaktowy, adres e-mail, a także dane osoby 

upoważnionej w przypadku zagrożenia życia i zdrowia beneficjenta wraz z jej telefonem i adresem 

e-mail, informacje dotyczące najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego, podstawowe informacje 

o stanie zdrowia.  

§3 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 1.03.2021r. do dnia 28.02.2022r., z tym, że  

1) termin  dostawy urządzeń, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 – do 7 dni od dnia podpisania 

umowy; 

2) termin dzierżawy kart SIM wraz ze świadczeniem usługi teleopieki, o których mowa w §2 ust. 

1 pkt 2 – po dostarczeniu do Zamawiającego i przeszkoleniu osób niesamodzielnych objętych 

teleopieką, nie wcześniej jednak niż od dnia 1.03.2021r. do 28.02.2022r.  

 

§4  

Wynagrodzenie i opłaty 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi: 

1) za zakup i dostarczenie 15 szt. opasek do teleopieki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1,                                       

w wysokości …………………………………… brutto  

(słownie:……………………………………………………………………………………...…) 

2) za dzierżawę 15 kart SIM wraz ze  świadczeniem kompleksowej usługi teleopieki, o której 

mowa w §2 ust. 1 pkt 2 – w okresach miesięcznych, tj. po zakończeniu miesiąca, wynagrodzenie 

w wysokości ………………………………….. brutto 

(słownie: ………………………………………………………………..………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i będzie płatne na podstawie wystawionej faktury 

VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni o otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. Podstawa będzie podpisany protokół odbioru urządzeń i kart SIM. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po 

zakończeniu miesiąca, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT przez  

Zamawiającego. Podstawą do wypłaty będzie dostarczenie comiesięcznego raportu, o którym mowa 

w §2 ust. 2 pkt 3 lit. j). 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury na poniższe dane: 

Nabywca: 

Miasto i Gmina Morawica 

ul. Spacerowa 7, 26 – 026 Morawica 

NIP:657-263-06-04 

Odbiorca: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 

ul. Kielecka 9, 26 – 026 Morawica 



 

 

   

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

5. Płatność będzie regulowana przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za 

datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego swojemu bankowi 

dyspozycji obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.  

 

§5 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej 

zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenia nowego 

podatku/nowej stawki podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, 

jedynie wartość  wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana 

wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyna waloryzacji, 

Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpoiedniej 

zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz 

wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§6 

Zgłaszanie awarii i reklamacji 

1. W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, Podopieczny bądź Zamawiający 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.  

2. Reklamacje Zamawiającego, Podopiecznego dotyczące usługi teleopieki świadczonej przez 

Wykonawcę powinny być zgłoszone telefonicznie pod numerem tel. ………………………………. 

lub sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: ……………………………… 

bądź pisemnie i przesłane listem poleconym na adres ………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania i udzielić 

odpowiedzi w formie pisemnej bądź telefonicznie.  

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonej usłudze, Wykonawca zobowiązuje się 

do jej niezwłocznego usunięcia. 

5. W przypadku stwierdzenia awarii lub stwierdzenia nieprawidłowo działającego sprzętu, 

Wykonawca niezwłocznie dostarczy osobie objętej usługami nowy, wolny od wad sprzęt. 

6. Wykonawca nie odpowiada za problemy w świadczeniu usługi teleopieki, które są wynikiem: 

1) działania siły wyższej 

2) awarii linii telefonicznej lub energetycznej. 

 

§7 

Tajemnica, dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas 

realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji umowy ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

odnoszącymi się do danych osobowych.  

3. W związku z możliwym dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów 

prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu  

4.  
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016r., str. 1-88), dalej „RODO”, Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę 

powierzenia danych osobowych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostepnieniem 

Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zawiązane ze 

wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych 

osobowych obciążają Wykonawcę.  

§8 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy usługa będzie niedostępna 

przez okres dłuższy niż 6 godzin na dobę, Zamawiający pomniejszy miesięczne wynagrodzenie 

proporcjonalnie o kwotę przysługującą za okres, przez który trwała przerwa ( z zaokrągleniem do 

pełnego dnia). Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

przerwach w świadczeniu usługi.  

2. W przypadku, gdy w danym miesiącu przerwy w świadczeniu usługi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy powtórzą się więcej niż trzykrotnie, Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 

20% kwoty wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w wysokości 30% ceny brutto, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

4. W przypadku zgonu osoby objętej usługą teleopieki, następuje zamknięcie usługi bez dodatkowych 

opłat. Jednocześnie zostaje aktywowana usługa dla kolejnej osoby zakwalifikowanej do projektu.  

 

§9 

Pozostałe postanowienia 

1. Niniejsza umowa może być przez Zamawiającego rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli: 

a) Wykonawca nie przystąpi lub zaprzestanie jej realizacji, 

b) Wykonawca starci zdolność do wykonywania umowy na wymaganym przez Zamawiającego 

poziomie jakości (np. wystąpią u Wykonawcy problemy techniczne, które uniemożliwią mu 

świadczenie przedmiotowej usługi) lub straci zdolność do wykonywania usługi w ustalonych 

przedziałach  czasowych, tj. gdy przerwy w świadczeniu usługi, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy wystąpią częściej niż 5 razy w danym miesiącu. 

c) Wykonawca nie będzie respektował innych postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

nie zrealizuje postanowień zawartych  w §2 oraz w §3 z prawem do naliczenia kary umownej, 

o której mowa w §8 ust. 3 umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do zawieszenia lub zaniechania realizacji usługi teleopieki na rzecz osób 

objętych usługą , w sytuacji, gdy osoby te z powodu niepłacenia rachunków za usługi 

telekomunikacyjne utracą możliwość wykonywania połączeń telefonicznych lub w sytuacji, gdy 

osoba objęta usługą będzie nadużywała przycisku SOS w celu wywołania nieuzasadnionych 

alarmów. W tej drugiej sytuacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji 

celem podjęcia wspólnie decyzji o dalszej realizacji usługi. Jeżeli pomimo podjętych działań                       

w dalszym ciągu będzie następowało wykonywanie połączeń przez danego Podopiecznego, w celu  
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wywołania nieuzasadnionych alarmów, Wykonawca ma prawo zawiesić lub zaniechać świadczenie 

usługi u tego Podopiecznego.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 2 Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o zawieszeniu lub zaniechaniu realizacji usługi teleopieki na rzecz Podopiecznego.  

4. W przypadku zgonu Podopiecznego do czasu aktywowania usługi na rzecz innego Podopiecznego 

Wykonawca zawiesi realizacje usługi teleopieki.  

5. Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach w danych 

Podopiecznych niezbędnych do prawidłowego działania usługi Telefonicznej Opieki (np. numery 

telefonów, dane osób kontaktowych, stan zdrowia, itd.) podanych w Karcie Informacyjnej.  

6. Wykonawca ma za zadanie skontaktowanie Podopiecznego z odpowiednią osobą wymienioną -  

wskazaną podczas przeprowadzonego wywiadu lub instytucją (pogotowie Ratunkowe, Policja, 

Straż Pożarna).  

7. Osobą upoważnioną do kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy po stronie Zamawiającego 

jest …………………………………………………………………………………………………… 

8. Osobą upoważnioną do kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy po stronie Wykonawcy 

jest …………………………………………………………………………………………………… 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7 i 8 jest skuteczna z chwilą pisemnego poinformowania                        

o tym drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.  

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie, poza podmiotami tworzącymi system teleopieki, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu do 

dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do dokumentów 

finansowych. 

4. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą 

starały się rozstrzygnąć go na drodze polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, sądem właściwym 

do rozstrzygania każdego sporu będzie Sąd Powszechny.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

➢ Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy 

➢ Załącznik nr 2 - Karta informacyjna Podopiecznego 

➢ Załącznik nr 3 - Umowa użyczenia urządzenia – opaski Podopiecznemu 

 

 

 

Zamawiający                                 Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
osoby objętej usługą teleopieki 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Podopiecznego 
Data urodzenia PESEL 

Nr dowodu 

osobistego 

  

 

 

 

   

OSOBY DO KONTAKTU 

Lp. Imię i nazwisko Adres 
Telefon 

kontaktowy 

Klucz 

TAK/NIE 

Inne: dostępność, 

czas dojazdu, 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

MIEJSCE INSTALACJI URZĄDZENIA – OPASKI DO TELEOPIEKI 

 

 

 

Adres  zamieszkania  

ulica   

nr domu   

kod pocztowy  

miejscowość   

obszar  

powiat  

województwo  

 

Dane kontaktowe 
tel. stacjonarny  

tel. komórkowy  

adres poczty elektronicznej  

 

Opis budynku (kod domofonu, piętro, winda, metraż, ogród, balkon/taras, garaż, etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Droga dojazdowa: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMACJE O PLACÓWKACH ZDROWOTNYCH 

Najbliższa stacja pogotowia ratunkowego  

oraz numer telefonu 

 

Nazwa, adres i numer telefonu najbliższej 

przychodni 

 

Imię i nazwisko oraz numer telefonu do 

lekarza rodzinnego 

 

Imię i nazwisko oraz numer telefonu do 

opiekuna 

 

STAN ZDROWIA 

CHOROBY/DYSFUNKCJA TAK NIE 

słabo słyszy   

zdarzają się upadki i omdlenia   

osteoporoza    

stwardnienie rozsiane   

kłopoty z oddychaniem   

astma   

stan poudarowy   

niewydolność serca   

zaburzenia rytmu serca   

rozrusznik   

stan pozawałowy   

nadciśnienie   

cukrzyca   

Parkinson    

Alzheimer   

epilepsja    

kłopoty z pamięcią   

niedowład    
 

 

Inne choroby i przebyte operacje: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nietolerancja, uczulenie na leki, inne uczulenia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Stałe  zażywane leki oraz miejsce ich przechowywania: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku nieuzasadnionego alarmu, odpowiedzialność wobec służb ratunkowych ponosi 

Podopieczny. 

 

Przypadkowe wzbudzanie alarmu przez Podopiecznego, które nie będzie skutkowało 

koniecznością zawiadomienia służb ratunkowych, nie będzie powodowało obciążenia 

Podopiecznego dodatkowymi kosztami za nieuzasadnione wszczęcie przez niego alarmu.  

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                   data i podpis podopiecznego 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA 
 

urządzenia do teleopieki nr …………………………………………….. 

 

zawarta w dniu …………………………….. roku pomiędzy: 

 

Miasto i Gmina Morawica/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy,                  

ul. Kielecka 9, 26 – 026 Morawica, NIP: 657-222-77-36, REGON:290418105, reprezentowanym 

przez: Kierownika – Panią Justynę Cesarz – Soję, zwanym dalej Użyczającym 
 

a 
 

Panią/Panem*…………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkałym w ………………………….. ul. ………………………………, 26-026 Morawica. 

PESEL: ……………………………………, zwanym dalej Biorącym 
 

§1 

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego korzystania urządzenie do teleopieki o numerze: 

……………………………………………………………………………..…, w skład którego wchodzi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

§2 

Podpisanie umowy oznacza, że Biorący potwierdza odbiór rzeczy, o których mowa w §1 niniejszej 

umowy i zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia, nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  
 

§3 

1. Biorący zobowiązuje się, że będzie używał urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Biorący zobowiązuje się, że nie odda urządzenia do korzystania przez osoby trzecie.  

3. Biorący nie może bez pisemnej zgody Użyczającego powierzyć urządzenia innej osobie. 

4. Biorący jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie urządzenia od chwili jego powierzenia.  

5. Za zgubienie lub uszkodzenie urządzenia Biorący jest do pokrycia kosztów urządzenia                                    

w wysokości:………………………brutto, słownie ………………………………………………… 
 

§4 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.03.2021r. do dnia 28.02.2022r. 

 

§5 

Po zakończeniu użyczenia, Biorący zobowiązany jest zwrócić Użyczającemu urządzenie w stanie 

kompletnym, nieuszkodzone wraz z opakowaniem.  

 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§8 

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą 

starały się rozstrzygnąć go na drodze polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny według właściwości Użyczającego.  

 

§9 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Użyczającego i jeden egzemplarz dla Biorącego.  

 

 

 

 

 

 

……………………………..      …………………………….. 

                     Użyczający       Biorący 

 

 

 

 


