WZÓR UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu ........................ r. w Modliborzycach
pomiędzy:
Gminą Modliborzyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul.
Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, NIP: 862-12-63-898 reprezentowany przez Panią
Bożenę

Skowrońską,

Kierownika

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Modliborzycach, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania w/w
ustawy z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 tysięcy złotych.

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego
schronienia osobom bezdomnym (kobietom, mężczyznom) w noclegowni, schronisku
dla osób bezdomnych, ogrzewalni albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi dla mieszkańców Gminy Modliborzyce.
2. W celu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania osób
bezdomnych z terenu Gminy Modliborzyce oraz innych osób w uzasadnionych
przypadkach skierowanych przez Zamawiającego.
3. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w § 1 pkt.1 odbywa się na podstawie
wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
decyzji lub skierowania o umieszczeniu osoby w schronisku dla osób bezdomnych.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawcy zobowiązuje się zapewnić w okresie trwania umowy
3 (trzy) miejsca tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy
Modliborzyce w prowadzonej przez Wykonawcę placówce dla osób bezdomnych.
2. Strony ustalają, iż podana w ust.1 liczna miejsc jest liczbą przewidzianą w całym okresie
trwania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub
zwiększenia ilości miejsc w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie.
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Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia,
w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca nie pobiera odpłatności za tzw. gotowość, a tylko za czas faktycznego
pobytu osób skierowanych do placówki dla osób bezdomnych.
§3
1. Ustala się koszt jednego dnia pobytu osoby skierowanej przez Zamawiającego
w wysokości …………………. zł brutto (słownie:……………………………………..
złotych brutto) za osobę dorosłą.
2. Koszty pobytu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka,
kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego
temperatura nie jest niższa niż 20oC oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą
i zimną wodą,
b) wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym: z jednym gorącym,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) umożliwianie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia
odzieży),
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynfekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej
wymiany,
f) pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego,
rejestracja w urzędzie pracy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie
stopnia niepełnosprawności itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
g) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na
podstawie innych przepisów,
h) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności
społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności
życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełnienia ról
społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania
problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
i) zapewnienie

podstawowych

lekarstw

dostępnych

bez

recepty

i

środków

opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
j) opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
§4
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1. Wykonawca oświadcza, że standard usług świadczonych w prowadzonej placówce jest
zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że kwalifikacje osób świadczących usługi w schronisku dla
bezdomnych są zgodne z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z póżn. zm.)
§5
1. Rozliczenie za pobyt osób, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, w schronisku dla osób
bezdomnych następować będzie na podstawie faktycznie udzielonej pomocy, tj.
rzeczywistej ilości dni faktycznego pobytu w schronisku danej osoby w danym
miesiącu.
2. Należność za udzieloną pomoc będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 14 dni
po doręczeniu rachunku (faktury) wystawionego przez Wykonawcę po zakończeniu
każdego miesiąca na wskazany w nim rachunek bankowy.
3. Za datę wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty przez
Zamawiającego.
§6
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2021 r.
§7
1. Zamawiający ma prawo kontroli udzielanej przez Wykonawcę pomocy na rzecz osób,
o których mowa w § 1 ust. 1 umowy przez upoważnionego do tego pracownika Ośrodka,
a w szczególności do:
a) Kontroli dokumentacji osób bezdomnych skierowanych przez Zamawiającego do
Schroniska.
b) Kontroli warunków socjalno-bytowych osób bezdomnych skierowanych przez
Zamawiającego do Schroniska.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego odstąpić od wykonania
zamówienia, jak również zmienić jego zakresu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy przestanie
świadczyć usługi w niej określone Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar
umownych w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 tej umowy za każdy
dzień przerwy w świadczeniu usług.
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§8
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
§9
1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Zleceniobiorca będzie przestrzegał przepisów
Rozporządzenia 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. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, o których mowa
w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których
uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej
rozwiązaniu.
§ 10
Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:
1. Integralną część umowy stanowi FORMULARZ OFERTOWY Nr 1/2021 NA
SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH wraz z załącznikami Wykonawcy
sporządzony w dniu .................................2021 r.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Spory wynikłe w czasie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
........................................................

ZAMAWIAJĄCY
..................................................
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