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Załącznik Nr 10 

do procedury zamówienia Nr MGOPS.I.321.1.2020 

 
 

UMOWA Nr ............ 

O ŚWIADCZENIE USŁUG  
 

W dniu ______________  w Rawiczu pomiędzy: 

Gminą Rawicz –  Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu,  ul. Gen. 

Grota Roweckiego 4a  63-900 Rawicz,  NIP 699-187-10-57, zwanym w treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Zastępcę Dyrektora – Elżbietę Marcinkowską 

 

a  

____________________________________________ z siedzibą  w  ________________ przy 

ul. _________________________________________ NIP: ___________________________,  

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

______________________________________ 

 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 

138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2019r. poz. 1843 ze zm.) zawarta została umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom 

uprawnionym na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2020r. poz. 

1876/. 

 

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi: 

 dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności: 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia; 

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; 

4. pomoc mieszkaniowa; 

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych; 

 usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi 

1. Wykonawca, oświadcza , że wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, określone w ust. 1 posiadają kwalifikacje określone w § 3 

Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 
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2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określony jest w Procedurze zamówienia, która 

stanowi integralną część niniejszej umowy.  

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 

1843 ze zm. ) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 etatu 

wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia, tj. świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych i to przez cały okres realizacji zamówienia. 

4. Na zasadzie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 

do zatrudniania na umowę o pracę  przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia - 

nieprzerwanie przez cały okres realizacji tego zamówienia - co najmniej 1 osoby należącej 

do co najmniej jednej z kategorii osób wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2017 ze zm.) -  w 

wymiarze nie mniejszym niż pełen etat i posiadającej wymagane kwalifikacje do 

wykonywania zamówienia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 

dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz. U. Nr  

189, poz. 1598 ze zm./ 

 

§ 2 

 

Umowa zawarta zostaje na czas określony: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

 

 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w przeprowadzonym postępowaniu i wynosi:     

_____________________________zł brutto (słownie:____________________) za jedną 

godzinę świadczonej usługi. 

2. Zamawiający zastrzega, że wydatki z tytułu w/w usług realizowane będą do kwoty brutto 

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

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne jest od liczby godzin świadczonych 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w danym 

miesiącu, rozliczonych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy. 

4. W przypadku nie świadczenia usługi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. gdy 

świadczeniobiorca jest nieobecny np. z powodu wyjazdu do sanatorium lub rodziny) 

wynagrodzenie za usługi nie przysługuje.                                                                             

Jeżeli powodem nieobecności świadczeniobiorcy jest jego pobyt w szpitalu Zamawiający  

może powierzyć Wykonawcy dalsze sprawowanie opieki nad świadczeniobiorcą.  

W takim wypadku wynagrodzenie przysługuje za godziny faktycznie sprawowanej opieki. 

 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez cały okres świadczenia usług 

objętych zamówieniem, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 zł. 

2. Jeśli ubezpieczenie posiadane w dniu zawarcia umowy na świadczenie usług objętych 

zamówieniem nie obejmuje całego okresu jej trwania Wykonawca zobowiązany jest do 
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zawarcia nowej umowy lub przedłużenia posiadanej a następnie przedłożenia jej 

Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania poprzedniej 

polisy/umowy ubezpieczenia. 
 

 

§ 5 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. Powyższy przepis znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku ograniczenia środków 

budżetowych na wykonanie zadania bądź zmian w prawie skutkujących brakiem obowiązku 

po stronie Zamawiającego wykonywanie zadania objętego umową. Odstąpienie od umowy w 

powyższych okolicznościach nie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą ani 

obowiązkiem zapłaty kar umownych. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca wskaże na piśmie osobę (koordynatora) do kontaktu z Zamawiającym podając jej 

dane wraz z numerem telefonu kontaktowego, pod którym będzie stale dostępna, odpowiedzialną 

za realizację umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

____________________________tel kontaktowy:____________ e-mail: __________________ 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu, a 

dokonana może by ć w formie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie ze wskazaniem 

stosownych danych kontaktowych. 

4. Zamawiający prowadzić będzie kontrole zakresu i jakości usług świadczonych przez 

Wykonawcę oraz zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w zakresie realizacji umowy. 

 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie po 

zakończonym miesiącu na podstawie formularza wykonania usług – Załącznik Nr 5 do 

procedury zapytania, oraz wystawionego przez Wykonawcę rachunku/ faktury określającego 

ilość godzin faktycznie świadczonych usług w okresie, za który wystawiono rachunek/fakturę 

do 5-go dnia następnego miesiąca. 

2. Faktura winna być wystawiona: Nabywca: Gmina Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

21, 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz. 

3. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany jest 

do zamieszczenia na fakturze VAT rachunku bankowego znajdującego się w wykazie 

podatników VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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4. Jeżeli w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług wskazany na fakturze VAT nie będzie 

uwidoczniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający uprawniony jest do powstrzymania  się  od  zapłaty do 

momentu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatników VAT i 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie bądź otrzymania korekty faktury, na 

której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT. W takim 

przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w umowie, którego bieg rozpocznie się od 

dnia poinformowania Zamawiającego  przez Wykonawcę na piśmie o wpisaniu podanego na 

fakturze rachunku bankowego do wykazu podatników VAT bądź otrzymania korekty faktury, 

na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT. 

5. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 4 nie 

powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

 

Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku/faktury. 

 

 

§ 9 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

 w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności,  za które odpowiada Wykonawca; 

 w wysokości 0,2% wartości umowy za nie wykonaną w terminie usługę, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

 za brak osób zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z § 1 ust. 4 umowy oraz 

osoby zgodnie z § 1 ust.5 umowy w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek ( kara może być nakładana wielokrotnie).  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

 w wysokości 5% wartości umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

4. Dla potrzeb wyliczenia kary umownej za wartość umowy przyjmuje się kwotę określoną 

w § 3 ust.2. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie (członkowie konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

 

 

§ 10 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 11 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w szczególności gdy: 

 Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie świadczy usług będących przedmiotem 

umowy bądź czyni to w sposób nieprawidłowy 

 narusza postanowienia niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje odstąpienie od niniejszej umowy w szczególności gdy Zamawiający 

nie wypłaci mu należnego wynagrodzenia w okresie 3 miesięcy od otrzymania faktury. 

                                                        

                                           

§ 12 

 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 13 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 
  


