UMOWA
Zwana dalej „ Umową” zawarta dnia ……………… 2017 r. w Kurzętniku, pomiędzy:
Gminą Kurzętnik z siedzibą w Kurzętniku (kod pocztowy: 13-306), ul. Grunwaldzka 39, o
numerze identyfikacji podatkowej NIP 877-10-02-685, zwaną w dalszej części "Gminą",
reprezentowaną przez:
Pana Wojciecha Dereszewskiego – Wójta Gminy
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...,
zwaną w dalszej części "Uczestniczką",

Dążąc do realizacji „Pilotażowego Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi realizowanego
w latach 2017-2019”,(zwanego dalej „Programem” zaprezentowanego w Uchwale Nr
XXXI/280/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 lutego 2017 roku (zwaną dalej „Uchwałą”),
Strony niniejszej Umowy postanawiają:

§1
1. Gmina oświadcza, iż jest właścicielem wyrobu medycznego „System Domowej
Profilaktyki Raka Piersi Braster – SYSTEM BRASTER” produkowanego przez Braster
S.A. z siedzibą w Szeligach, składającego się w szczególności z urządzenia zawierającego
trzy wymienne matryce ciekłokrystaliczne(urządzenie będzie dalej zwane jako
„urządzenie Braster”, służącego

do wykonywania badań piersi, o którym mowa w

Uchwale.
2. Uczestniczka oświadcza, iż znana jest jej treść Uchwały, a w szczególności zasady
uczestnictwa w programie oraz zasady działania urządzenia Braster, i wobec tego
Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zasad programu, wynikających z treści

Uchwały oraz niniejszej Umowy.
§2
1. Gmina zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy nieodpłatnie udostępnić i
umożliwić Uczestniczce używanie urządzenia Braster.
2. Uczestniczka zobowiązuje się używać urządzenia Braster zgodnie z jego przeznaczeniem
i na zasadach określonych w Umowie.
§3
1. Uczestniczka po zawarciu niniejszej Umowy i otrzymaniu urządzenia Braster ma
obowiązek zarejestrowania się w serwisie internetowym Moje Konto, udostępnianego w
domenie mojekonto.braster.eu, oraz do pobrania i zainstalowania na urządzeniu
mobilnym typu smartfon oraz uruchomienia bezpłatnej aplikacji „Braster Care”,
dostępnej w App Store i w Google Play.
2. Uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z domeny
mojekonto.braster.eu, aplikacji „Braster Care” oraz strony www.braster.eu, w
szczególności obowiązujących regulaminów, których akceptacja jest wymagana przy
korzystaniu z wymienionych stron i aplikacji.
3. Uczestniczka w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do przeprowadzania
raz w miesiącu(lub raz w cyklu miesięcznym) badania piersi z użyciem urządzenia
Braster, w sposób opisany w Uchwale (IV. Organizacja programu) oraz przez producenta
urządzenia Braster.
4. Przekazanie urządzenia Braster

Uczestniczce nastąpi wraz z podpisaniem protokołu

zdawczo-odbiorczego.
§4
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesiące i obowiązuje od daty
zawarcia.

2. Uczestniczka ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia istnienia kryteriów wykluczających udział w
dalszym badaniu, o których mowa w Uchwale.
3. W przypadku stwierdzenia przez Gminę nie wykonania przez Uczestniczkę obowiązku, o
którym mowa w § 3 ust. 3, przez co najmniej 2 miesiące i nie podania przyczyn
usprawiedliwiających zaniechanie badań, Gmina rozwiąże niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Gmina dokona weryfikacji zasadności przyczyn usprawiedliwiających
zaniechanie badań.
4. Oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy, o których mowa w ustępach 2 i 3,
powinny być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w Programie i z realizacji niniejszej Umowy, pod
warunkiem wskazania osoby kwalifikującej się do udziału w programie, która zamiast niej
weźmie udział w Programie i przejmie na siebie prawa i obowiązki, wynikające z niniejszej
Umowy – przez okres pozostały do upływu Umowy.

§5
1. Wszelkie koszty związane z zakupem urządzenia Braster oraz korzystaniem z tego
urządzenia przez Uczestniczkę przez okres 24 miesięcy ponosi Gmina, z zastrzeżeniem
ustępów 2 i 3.

2. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, Uczestniczka będzie
zobowiązana do pokrycia kosztów realizacji Programu. W takiej sytuacji Uczestniczka
powinna zwrócić Gminie kwotę stanowiącą iloczyn liczby pełnych i niepełnych miesięcy
pozostałych do daty wygaśnięcia Umowy oraz kwoty abonamentu za jeden miesiąc,
wynoszącego 25 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych, przyjmując, iż jeden miesiąc równa
się 30 dniom, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestniczka
wykonała badanie po raz ostatni, do daty wygaśnięcia Umowy.
3. W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5, Gmina w ciągu 14 dni od dnia złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Uczestniczkę, wezwie wskazaną przez
Uczestniczkę osobę w celu zawarcia nowej umowy.
§6

1. W terminie 7 dni od momentu wygaśnięcia niniejszej Umowy na skutek wypowiedzenia
bądź rozwiązania lub upływu okresu jej obowiązywania, Uczestniczka ma obowiązek
zwrócić Gminie urządzenie Braster w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku.
2. Zwrot urządzenia Braster oraz jego stan stwierdzone zostaną w protokole zdawczoodbiorczym.
3. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ustępie 1, Gmina będzie
miała prawo nałożyć na Uczestniczkę obowiązek zapłaty kwoty abonamentu w wysokości
25 (sł.: dwudziestu pięciu) złotych za każdy rozpoczęty miesiąc, następujący po miesiącu,
w którym urządzenie Braster powinno zostać zwrócone.
4. W przypadku stwierdzenia w protokole, o którym mowa w ustępie 2, mechanicznych
uszkodzeń urządzenia Braster, wynikających z niewłaściwego używania lub zaniedbania,
Gmina będzie miała prawo nałożyć na Uczestniczkę obowiązek zapłaty kwoty w
wysokości 165,75 zł (sł.: sto sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
§7
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Korzystanie z urządzenia Braster nie wyłącza celowości przeprowadzania cyklicznie
innych badań wykonywanych w profilaktyce raka piersi.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw oraz zapisy Uchwały.

Za Gminę:
………………………….

Za Uczestniczkę:
………………………….

