
 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

WZÓR 

UMOWA Nr ……. 

 

O ŚWIADCZENIE USŁUG 

W dniu                      w Obrowie, pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. 

Aleja Lipowa 27 87-126 Obrowo, NIP  879 266 82 60 zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

1. PO Kierownika  

mającym siedzibę 

, zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi  społeczne prowadzonego 

na  podstawie art. 138 o ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym na 

podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm. /. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, polegających na: 
1) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

2) pielęgnacji —jako wspierania procesu leczenia; 

3) rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu; 

4) pomocy mieszkaniowej; 

5) zapewnieniu  dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i rewalidacyjno-wychowawczych; 

6) świadczeniu  innych usług  opiekuńczych  osobom z zaburzeniami psychicznymi 

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

opiekuńcze, określone w ust. I 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.). 

3. Szczegółowy zakres świadczonych usług określony jest w Procedurze zamówienia, która stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

a 



§ 3 

Obowiązki Stron 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1)  świadczeniu usług przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z wiedzy, posiadanych 

kwalifikacji oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

2) świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych we współpracy z Zamawiającym oraz zgodnie z 

wzajemnymi ustaleniami. 

2. Wykonawca  odpowiada  jak  za  własne  działanie  lub  zaniechanie,  za  działania  lub zaniechania 

osób, przy pomocy których wykonuje Umowę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w tym świadczenia  specjalistycznych usług opiekuńczych przez 

cały okres świadczenia usług objętych zamówieniem, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 

zł. 

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

nie obejmuje całego okresu jej trwania Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy lub 

przedłużenia posiadanej a następnie przedłożenia jej Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed 

zakończeniem obowiązywania poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia. 

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

wraz z numerem telefonu kontaktowego, pod którym będzie stale dostępna. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, w tym przekazywania odpowiednich 

dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, 

2) udostępnienia  Wykonawcy  wszelkich informacji o ile będzie to niezbędne do wykonania umowy, 

3) udostępnienie Wykonawcy odpowiednich  pomieszczeń  w  lokalach  będących  w dyspozycji  

Zamawiającego,  o  ile  okaże  się  to  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  

4) zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy. 

 

§ 4 

Czas trwania umowy 

 

Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

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

 /slownie: / 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 w danym miesiącu, rozliczonych na zasadach określonych w 7 niniejszej umowy. 

4. W przypadku nieświadczenia usługi z powodu nieobecności świadczeniobiorcy, w szczególności gdy 

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

usługi nie przysługuje. 

5. 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.                                                       

§ 6 

Prawo kontroli 

1. Zamawiający prowadzić będzie kontrole zakresu i jakości usług świadczonych przez Wykonawcę oraz 

zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w zakresie realizacji umowy.  

2. Kontrolę może być przeprowadzana przez  upoważnionego pracownika Zamawiającego w siedzibie 

Wykonawcy oraz w miejscu świadczenia usług. 

3. Kontrola może być prowadzona także w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać uwagi i zalecenia pokontrolne w terminie 14 dni od ich 

otrzymania oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o sposobie ich wykonania.  

§ 7 

Możliwość odstąpienia od umowy 

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. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze  skutkiem  natychmiastowym  w przypadku rażącego 
naruszenia  przez  drugą  Stronę  obowiązków  wynikających  z  Umowy.  
 

§ 9 
 

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

miesiącu na podstawie protokołu wykonania usług oraz wystawionego przez Wykonawcę rachunku / 

faktury określającego ilość godzin faktycznie świadczonych usług w okresie, za który wystawiono 

rachunek do 5 dnia następnego miesiąca. 



2. Faktura/rachunek winny być wystawione na Nabywca: Gmina Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87 -126 

Obrowo, NIP 879 266 82 60, Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, , ul. Aleja 

Lipowa 27 87 -126 Obrowo, 

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

§ 10 

Kary umowne 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca;  

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

zwłoki. 

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 § 5 ust. 1  

5. Wykonawcy występujący wspólnie (członkowie konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

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

rygorem nieważności takiej zmiany. 

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

powszechnego właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego. 

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

4. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27, 87- 126 Obrowo, telefonicznie: tel.: 566786022 wew. 127, 
mailowo: gops@obrowopl . 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Twoich  praw możesz 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@obrowo.pl . 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

 art. 6 ust. 1 lit b  w celu zawarcia i wykonania umowy 

 art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w 

celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

mailto:starostwo@powiattorunski.pl
mailto:iod@obrowo.pl


 art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr 

telefonu, adresu e-mail.  

4) Twoje dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące 

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty 

kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

Twoje dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora 

upoważniają do tego obowiązujące przepisy. 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, następnie zostaną usunięte: 

 nie dłużej jednak niż do 6 lat w zakresie realizacji umowy, 

 lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,  

6) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

 dostępu do treści danych  na podstawie art. 15; 

 sprostowania danych na podstawie art. 16; 

 usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli: 

 wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem 

7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych 

osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować  z Tobą umowy.   

8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                              WYKONAWCA 

 

 

 


