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                                            PROJEKT UMOWY O WYKONANIE USŁUG          Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

W dniu .......... roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

mającym siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Reja 2A, kod 47-224, reprezentowanym przez  

Danutę Ceglarek - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym 

 

(poniższe pola czytelnie wypełnia Wykonawca)  

 

a ............................................................................................................................................................................... 

 

z siedzibą przy ul. ................................................................................................................................................... 

 

zarejestrowana w ....................................................................... pod numerem ..................................................... 

 

Regon ...................................................., NIP ............................................................ reprezentowanym przez:  

 

.................................................................................. – właściciela* ..................................................................   

 

zamieszkały ..........................................................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą. 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia na usługi społeczne  numer .................................              

rozstrzygnięte w dniu    .........................   roku została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu oraz złożonej w postępowaniu oferty – stanowiących integralną część 

niniejszej umowy -  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mającym na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli 

nie mają możliwości dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2018, poz. 1878, z późn. zm.) na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami psychicznymi będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

w łącznym przewidywanym, szacunkowym wymiarze: 2099 godzin w okresie od 01.01.2020- 

31.12.2020 roku. 
2. Za specjalistyczne usługi opiekuńcze uważa się zespół czynności mających na celu zapewnienie dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2018, poz.1878 z późn. zm.)). 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone klientom MOPS w Kędzierzynie-Koźlu uprawnionym do 

korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez osobę upoważnioną, określającą 

miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. 

4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

będących przedmiotem zamówienia winno być realizowane na podstawie: 

 art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), 

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

usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, poz. 1878, 

z późn. zm.). 

5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w przewidywanym/szacunkowym całkowitym wymiarze 2099 godzin stanowi zespół czynności zapewniających 

pomoc i terapię dla przewidywanych/szacunkowych 27 rodzin będących beneficjentami MOPS  

w Kędzierzynie- Koźlu. 

6. Liczba godzin i osób objętych usługami jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie, ponieważ nie można jej 

określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów. Określona 

szacowana liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, jest ona iloczynem podanej przez 

wykonawcę stawki brutto za 1 godzinę usługi oraz ilości osób, którym Ośrodek ma świadczyć w 2020 roku 
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usługi specjalistyczne. Liczba ta jest zależna od przyznanych przez Urząd Wojewódzki środków finansowych 

na realizację tego zadania. 

7. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od liczby świadczeniobiorców i ich potrzeb i może się 

zmieniać w trakcie trwania umowy. 

8. W przypadku nie zagwarantowania środków na realizację przedmiotu zamówienia w 2020 roku, Zamawiający ma 

prawo do zmniejszenia liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W takim przypadku Zamawiający 

zapłaci za godziny faktycznie zrealizowane a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 

z tego tytułu. 

9. Przez 1 (jedną) godzinę świadczenia usługi należy rozumieć 60 minut rzeczywistego czasu jej świadczenia 

na rzecz osoby nią objętej bez czynności poprzedzających, przygotowawczych, w tym dojazdu do miejsca jej 

wykonywania. 

10. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zwiększenia szacowanej liczby osób i godzin Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zwiększenia tej liczby w stosunku do oszacowanej liczby usługobiorców oraz szacowanej liczby 

godzin.  

11. Jeżeli zamawiający będzie miał możliwość po zawarciu umowy z wykonawcą w okresie trwania tej umowy 

zwiększyć ilość godzin usług, a wykonawca będzie miał możliwość do świadczenia większej ilości godzin usług 

w okresie trwania tej umowy Zamawiający pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomi wykonawcę 

o możliwości zwiększenia ilości godzin usług oraz wskaże ilość godzin, jakie dodatkowo może przyznać do 

realizacji, wówczas strony podpisują aneks do zawartej umowy odpowiednio regulując warunki zwiększenia 

ilości godzin świadczeń.  

12. Usługi specjalistyczne będą świadczone w dni powszednie w godzinach dopołudniowych, popołudniowych oraz 

wieczornych- po uzgodnieniu z klientami (z rodzicami lub opiekunami prawnymi osób). 

13.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, gdzie uwzględni stawkę za godzinę wykonywania usługi 

oraz prognozowaną maksymalną ilość godzin usług w oparciu o posiadane środki finansowe. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, żeby dysponował pracownikami, którzy posiadają wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz. U. nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, kadrę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie, kwalifikacje, certyfikaty i specjalizacje oraz doświadczenie w zawodzie i w pracy z wyżej 

wymienionymi osobami, do prowadzenia co najmniej następujących zajęć terapeutycznych: 

-Terapia psychologiczna, 

-Terapia pedagogiczna, 

-Terapia logopedyczna, 

-Terapia Integracji Sensorycznej, 

-Terapia ręki, 

-Terapia EEG Biofeedback, 

-Trening Umiejętności Społecznych, 

-Rehabilitacja ruchowa. 

16. Zamawiający wymaga, aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się językiem polskim. 

17. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego imię i nazwisko każdego 

klienta, adres zamieszkania, datę urodzenia, ilość przyznanych miesięcznie godzin usług oraz zakres usług 

zgodny z zaleceniami lekarskim, a także okres świadczenia usług lub kopii decyzji administracyjnej. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie: 

a) kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy 

opiekunów, 

b) sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia 

usług (zawierać ona powinna m.in. informację na temat oceny funkcjonowania społecznego klienta 

i realizacji działań terapeutycznych, ocenę efektów świadczonych usług). 

21. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania ze Zleceniodawcą na podstawie faktur, rachunków sporządzanych 

przez wykonawcę w danym miesiącu i przekazywanych do Zamawiającego nie później niż 3 dni po zakończeniu 

miesiąca, w którym zrealizowane zostały usługi. Wyjątkiem będzie miesiąc grudzień, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia faktury, rachunku do 28 grudnia. Jeżeli wyznaczonym dniem będzie dzień 

wolny od pracy (sobota, niedziela, święto) wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury, rachunku 

w dzień roboczy poprzedzający dni wolne. 

22. Wykonawca na fakturze, rachunku wyszczególni ilość godzin, ilość osób, stałą stawkę, kwotę brutto i netto. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur, rachunków z 14 dniowym terminem płatności. 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w związku z wykonywaniem usług. 
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25. Obowiązki i prawa Zamawiającego: 

a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację 

prowadzoną przez Wykonawcę, 

b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy. 

 

§ 2. 

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego ustanawia się: 

- Kierownika Działu Usług Opiekuńczych Panią Joannę Marek – tel. tel./fax. (77) 483-59-49 wew. 206.  

                                                       (poniższe pola czytelnie wypełnia Wykonawca) 

 

2.Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: ................................................... – tel. ........................................ 

§ 3. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usług, 

b) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

c) powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy, 

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

2. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie realizował bez powierzania wykonania osobom trzecim, wyłączenie to nie 

dotyczy osób, z którymi Zleceniobiorca współpracuje w ramach prowadzonej działalności i które posiadają niezbędne 

kwalifikacje i wymagania opisane w warunkach udziału w postępowaniu. Za działania w/w osób Zleceniobiorca ponosi 

odpowiedzialność jak za działania własne. Powierzenie zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom 

trzecim, poza wyżej opisanymi, bez pisemnego zezwolenia Zleceniodawcy stanowi istotne naruszenie zapisów niniejszej 

umowy. 

§ 4.  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną 

ofertę, w formie wynagrodzenia brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) za świadczenie 1 godziny 

usługi specjalistycznej na kwotę:  ……… zł (słownie: ……………………………  …./100). Podana stawka za 1 godzinę 

usługi nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia określonego w § 1 ustala się w ramach posiadanych środków na kwotę brutto maksymalnie 

do:………………………… zł. (słownie: ……………… …./100). 

3. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, bądź braku realizacji niniejszej umowy ze względu na brak 

osób skierowanych do świadczenia dla nich usług specjalistycznych w okresie trwania niniejszej umowy Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania umowy. 

5. Faktyczne ilości godzin i ilości skierowanych osób w celu świadczenia usług specjalistycznych będą wynikały 

z przekazanego Wykonawcy pisemnego zlecenia zawierającego imię i nazwisko każdego klienta, adres zamieszkania, 

datę urodzenia, ilość przyznanych miesięcznie godzin usług oraz zakres usług zgodny z zaleceniami lekarskim, a także 

okres świadczenia usług lub kopii decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie usług.  

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającemu dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5. 

1. Rozliczenie następować będzie każdorazowo po wykonaniu usług ujętych na fakturze/rachunku**, po zatwierdzeniu 

ich przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Fakturę/rachunek** należy dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po zrealizowaniu usługi za dany miesiąc, nie 

później niż 3 dni po zakończeniu miesiąca, w którym zrealizowane zostały usługi. Wyjątkiem będzie miesiąc grudzień, 

w którym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury/rachunku do 28 grudnia. Jeżeli wyznaczonym dniem 

będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto) wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury/rachunku 

w dzień roboczy poprzedzający dni wolne. 

3. Wykonawca na fakturze, bądź rachunku wyszczególni w danym miesiącu ilość świadczonych godzin, ilość osób- jakim 

świadczono w/w usługi, stałą stawkę oraz kwoty brutto i netto wykonanych usług. 

4. Zapłata za wykonanie usług nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku**, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku**. Faktury/rachunki** za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać 

na:  

Gmina Kędzierzyn-Koźle - nabywca 

ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle 

NIP: 749-20-55-601 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - odbiorca/płatnik 

ul. Reja 2A  47-224 Kędzierzyn-Koźle 
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REGON 004501207  NIP 749-12-98-052. 

§ 6. 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1.  Obowiązki Wykonawcy: 

1.1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

§ 7. 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy w formie kar 

umownych: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2. 

1.1 Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 

10%  
1.2. Za opóźnienie w terminie określonym umową realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną naliczaną od wynagrodzenia określonego w § 4 ust 2. 

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5%, 

za wyjątkiem sytuacji określonych w § 3 niniejszej umowy. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy strony zastrzegają możliwość 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 8. 

 Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i że 

powierzenie to nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych.  

3. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe na podstawie odrębnej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie podpisanie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie nieważnością niniejszej umowy. 

                                                                                          § 9. 
Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

§ 10. 

1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11. 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12. 

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

 

 

 

                                                        AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ - W Y K O N A W C A 

 

       Imię …………................…. Nazwisko ……………….....................…….…….. 

 

    Pieczęć i  podpis .................................................................................................................... 

 
*skreślić i wpisać właściwą nazwę reprezentanta; należy wpisać wszystkich reprezentantów Wykonawcy uprawnionych do 

podpisania umowy, wynikających z przepisów prawa; **niepotrzebne skreślić; ***skreślić i wpisać właściwą ilość zgodnie z 

wybraną ofertą 


