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Załącznik nr 2 do IWZ 
-WZÓR- 

Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu  

 
UMOWA Nr ………………./11/NMF 

na dostawę ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem pasków testowych 

w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” 

 
zawarta w dniu ………….… 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy: Powiatem 

Piotrkowskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, NIP …...............reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 

w imieniu, którego działają: 

1. Stanisław Cubała - Starosta Powiatu Piotrkowskiego 

2. Piotr Wojtysiak - Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego – Janusza Miszteli 

zwany w dalszej części umowy „Kupującym”,  

a  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Sprzedającym”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program Zmniejszenia 

Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób 

Układu Krążenia współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014, oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych 

Nierówności w Zdrowiu, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Sprzedający przeniesie własność i dostarczy, a Kupujący odbierze i zapłaci wynagrodzenie 

za ciśnieniomierze i glukometry wraz kompletem pasków testowych, szczegółowo opisane 

w zaproszeniu do zapytania ofertowego z dnia......... w ilości oraz po cenach wynikających  

z arkusza kalkulacyjnego załączonego do oferty z dnia …………….. 

2. Arkusz kalkulacyjny wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowi 

odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

3. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia ciśnieniomierzy i glukometrów wraz 

kompletem pasków testowych, które spełniają wszelkie parametry techniczne i funkcjonalne 
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określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 
1. Dostawa ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem pasków testowych będących 

przedmiotem umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy z Kupującym. 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Dąbrowskiego 7. Sprzedający zobowiązuje się do wniesienia ciśnieniomierzy  

i glukometrów wraz kompletem pasków testowych do pokoju nr ... 

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

zdawczo-odbiorczego, przez przedstawicieli stron, po dostarczeniu całości przedmiotu 

umowy. 

4. Wraz z dostarczonym sprzętem Sprzedający przekaże Kupującemu karty gwarancyjne 

sprzętu oraz i inne dokumenty niezbędne do użytkowania ciśnieniomierzy, glukometrów  

i pasków testowych. 

5. Wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem ciśnieniomierzy i glukometrów wraz 

kompletem pasków testowych obciążają Sprzedającego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad w dostarczonych ciśnieniomierzach  

i glukometrach wraz kompletem pasków testowych, Sprzedający zobowiązuje się do jego 

bezpłatnej wymiany na nowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia powyższych wad. 

7. Wymiana ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem pasków testowych, o której 

mowa w ust. 6 odbywa się na koszt Sprzedającego, bez dodatkowych opłat i zmiany ceny. 

 
§ 3 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 

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

Podatek VAT: …............ 

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

2. Zapłata za realizację niniejszej nastąpi przelewem na konto bankowe Sprzedającego, 

wynikające z prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, w terminie 30 dni od dnia 

jej wystawienia. 

3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym kupujący wydał swojemu bankowi polecenie 

realizacji przelewu. 

4. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w ust. 2, Sprzedającemu przysługują odsetki 

ustawowe. 

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku, o której/ym mowa w ust. 2 jest sporządzony 

protokół odbioru ilościowego i jakościowego stwierdzający prawidłowość dostawy 

ciśnieniomierze i glukometry wraz kompletem pasków testowych, o którym mowa  
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w § 2 ust. 3. 

6. Wynagrodzenie Sprzedawcy jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – Ograniczanie 

Społecznych Nierówności w Zdrowiu.  

7. W przypadku nie otrzymania terminowo środków finansowych w ramach dofinansowania, o 

którym mowa w ust. 8, z przyczyn niezależnych od Kupującego, Kupujący zastrzega sobie 

prawo do przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego 

określonego w ust. 6, zobowiązując się jednocześnie do wypłaty należnego wynagrodzenia 

niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.  

8. Strony ustalają, że Kupującemu nie przysługują odsetki za zwłokę z tytułu, niewypłacenia 

wynagrodzenia przez Sprzedającego w terminie z przyczyn opisanych w ustępie 

poprzednim. 

 
§ 4 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości: 

1) 20% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 w wypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, 

2) 0, 2% ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy 

dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy. 

3) 0, 2% ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy 

dzień zwłoki w wymianie dostarczonych ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem 

pasków testowych w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 6. 

2. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kary umownej za nieterminową dostawę, 

Kupujący potrąci ją z wystawionej faktury/rachunku. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Kupującemu w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy 

przez Sprzedającego przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 

dni po pisemnym wezwaniu Sprzedającego do prawidłowej jej realizacji. Odstąpienie od 

umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać musi 

uzasadnienie. 

 

§ 5 
 Osobą upoważnioną ze strony Kupującego do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji 

niniejszej umowy jest …..............., adres e-mail: …................, tel................... 

 Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do reprezentowania oraz kontaktu przy 
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realizacji niniejszej umowy jest …..............., adres e-mail: …................, tel................... 

 Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad 

prawidłowością i terminowością realizacji niniejszej umowy, w szczególności upoważnione są 

do podpisywania protokołów odbioru. 

 Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania 

pisemnie drugiej strony.  

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

§ 7 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kupującego. 

 
§ 8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
 
 

KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 
 
 

..............................       .............…..................... 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ….. z dnia … 
 

Arkusz kalkulacyjny 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strona 6 z 7 

 
Załącznik nr 2 do umowy Nr ..… z dnia … 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy: dostawa ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem pasków testowych na potrzeby 
realizacji projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” 

Opis przedmiotu zamówienia: 
dostawa ciśnieniomierzy i glukometrów wraz kompletem pasków testowych na potrzeby realizacji 
projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” w ramach Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych 
nierówności w zdrowiu współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych 
nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. 
 

1) Dostawa 100 sztuk aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) elektronicznych 
ciśnieniomierzy naramiennych –o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych:  
 automatyczny proces pomiaru ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu obejmujący również 

pompowanie i spust powietrza z mankietu 
 oscylometryczna metoda pomiaru 
 rozpoznanie arytmii 
 klasyfikacja pomiaru wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO 
 zakres pomiaru: 0 - 300 mmHg - ciśnienie krwi; 30 -180 uderzeń ma minutę - tętno 
 dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 8 mmHg  
 pamięć wewnętrzna co najmniej 60 ostatnich wyników pomiaru 
 średnia z ostatnich min. 3 pomiarów 
 czytelny wyświetlacz LCD wskazującyco najmniej: wynik pomiaru ciśnienia skurczowego 

i rozkurczowego, wartość tętna, datę i godzinę, symbol zaburzeń rytmu serca, symbol 
pompowania i wypuszczanie powietrza, błąd pomiaru oraz wyczerpanie baterii  

 mankiet o obwodzie 22-35 cm dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm, z możliwością 
jego łatwej wymiany (konektor śrubowy lub wtykowy)  

 funkcja automatycznego wyłączania po max. 5 min. bezczynności urządzenia  
 komunikaty błędów 
 wskaźnik zużycia baterii 
 etui na ciśnieniomierz  
 zasilanie bateriami dołączonymi do zestawu z/lub możliwością podłączenia zasilania 

sieciowego 
 certyfikat CE 
 instrukcja obsługi w języku polskim  
 gwarancja producenta minimum 12 miesiące.  

 
2) Dostawa 100 sztuk glukometrów wraz kompletem pasków testowych o następujących 

parametrach technicznych i funkcjonalnych: 
 aparat powinien służyć do monitorowania stężenia glukozy we krwi, 
 możliwość pobrania krwi z miejsca innego niż opuszki palców, 
 czytelny wyświetlacz LCD wskazujący co najmniej: datę i godzinę pomiaru, jednostki 

pomiaru wraz z wynik testu, wskaźnik zużycia baterii, symbol gotowości do pobrania 
próbki na pasek testowy, ostrzegawczy o zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie glukozy 
we krwi. 
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 ostrzeżenie ketonowe –pojawia się, gdy stężenie glukozy przekracza wartość 240 mg/dl 
(13.4 mmol/L) 

 objętość próbki krwi: max.1,1 mcl,  
 szybki czas pomiaru:max. 10 sekund,  
 pamięć:min. 300 ostatnich wyników, 
 jednostka pomiaru: mg/dL lub mmol/L 
 zakres pomiaru: 20 – 600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) lub szerszym,  
 automatyczne wyłączenie po max. 5 minutach bezczynności,  
 zasilanie bateriami dołączonymi do urządzenia 
 certyfikat CE 
 instrukcja obsługi w języku polskim  
 gwarancja producenta minimum 12 miesiące 
 100 szt. pasków testowych kompatybilnych z zaoferowanym glukometrem 

 
3) Do zaoferowanych urządzeń należy dołączyć aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne 

lub instrukcje obsługi lub foldery/ulotki informacyjne wydane przez producenta oferowanych 
produktów potwierdzające parametry produktu.  


