
WZÓR                 Załącznik nr 5              
do ogłoszenia o zamówieniu 

 
UMOWA Nr … 

w sprawie zamówienia publicznego  

zawarta w dniu …….. grudnia 2019 roku pomiędzy: 

Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05, REGON: 
250854731, reprezentowaną przez Marię Żurecką – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, 
działającą na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno WOiSO: 0113/17/2003 
z dnia 30 września 2003 r. – zwaną dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

…........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................z siedzibą przy ul. 
…............................................................................................................, NIP: .................................. 
…..............................................., REGON: ….........................................., reprezentowaną(-ym) 
przez:  

1) …............................................................  

2) ................................................................ 

zwaną(-ym) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 
 
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, w oparciu o przepisy określone w art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), zwaną dalej „Pzp” o następującej treści: 
 

§ 1 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.             
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako 
świadczeń pomocy społecznej w trybie i na zasadach określonych niniejszą umową. 
 

§ 2 
Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujących pomocy na podstawie przepisów              
o ochronie zdrowia psychicznego, w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kępnie, mieszkańców Miasta i Gminy Kępno. 
 

§ 3 
1. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane                        

do szczególnych potrzeb osób wymagających tej formy pomocy, wynikających z rodzaju 



ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. Usługi te obejmują: 

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
2) pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, 
3) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373  
ze zm.), 

4) pomoc mieszkaniową, 
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych 
przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których 
mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).  

2. Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje, 
przeszkolenie i doświadczenie osób świadczących te usługi reguluje rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 

 
§ 4 

1. Zamawiający zleca udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla przewidywanej 
liczby 7 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. 
Szacunkowy wymiar godzin świadczenia usług wynosi 6.964 godzin rocznie.  

2. W przypadku spadku zapotrzebowania na świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w wymiarze, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie zlecenia pełnej liczby godzin. 

3. Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy 
rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności 
przygotowawczych, np. dojazdów do klientów i bez związku z uprawnieniami 
pracowników Wykonawcy z tytułu Kodeksu Pracy (urlopy wypoczynkowe, zwolnienia 
lekarskie itp.). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji usług w wymiarze godzin 
odpowiadającym rzeczywistym potrzebom klientów, tj. w różnym wymiarze godzin 
miesięcznie u jednej osoby, a także w dni świąteczne i wolne od pracy, jednak liczba 
godzin nie może przekroczyć wartości określonych w ust. 1.  

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć  
w realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, 
przeszkolenie i doświadczenie niezbędne do świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, w zakresie określonym  
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).  



2. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie osób (stanowiącym zał. nr 3       
do ogłoszenia o zamówieniu), w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego 
dysponowania odpowiednimi zdolnościami zawodowymi, uczestniczyły w jego realizacji. 

3. Na etapie realizacji zamówienia zmiana osoby wskazanej w wykazie, będzie możliwa  
na wniosek Wykonawcy, uzasadniony nie dającymi się wcześniej przewidzieć 
okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury 
innej osoby spełniającej warunki z ogłoszeniu o zamówieniu oraz przy zachowania 
ciągłości świadczenia usług opiekuńczych w okresie na jaki jest zawarta niniejsza umowa. 
Zmiany osobowe mogą obejmować nie więcej niż 2 osoby wskazane w wykazie. 

4. Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 3 dołącza dowody potwierdzające 
posiadanie kwalifikacji określone w ogłoszeniu o zamówieniu.  

5. Zmiana osoby wskazanej wykazie, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej 
kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie i doświadczanie osób świadczących 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji zawierającej programy 
pomocy  dostosowane  indywidualnie  do  potrzeb i  schorzenia  danego 
świadczeniobiorcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w stosunku do osób 
objętych usługami. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane będą przez osoby,  
o których mowa w § 5, w miejscu zamieszkania osoby, której świadczenie w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych zostało przyznane przez Zamawiającego. 

2. Podstawą udzielania specjalistycznych usług opiekuńczych będzie każdorazowo zlecenie  
Zamawiającego określające: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadczeniobiorcy, 
2) dzienny i tygodniowy wymiar godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

inne ustalenia dotyczące podziału godzin przyznanych usług, 
3) okres objęcia świadczeniobiorcy specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 
4) rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Termin, od którego przyznane przez Zamawiającego specjalistyczne usługi opiekuńcze  
będą przez Wykonawcę osobie uprawnionej udzielane, uzgodniony będzie każdorazowo 
przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

 
§ 7 

1.    Strony umowy ustalają cenę za jedną godzinę świadczenia specjalistycznej usługi 
opiekuńczej dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w wysokości ........................ zł. 
brutto (słownie: .....................................................................................................................) 



2.    Cena, o której mowa w ust. 1 pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

3.    Całkowita  wartość  przedmiotu umowy na okres, na który została zawarta umowa wynosi  
................................................................................................................................. zł. brutto 
(słownie: ................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................), 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.    Zamawiający zastrzega, że wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 może ulec 
zmianie w zależności od zapotrzebowani na świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu wykonania specjalistyczny usług opiekuńczych na mniejszą 
wartość niż oszacowano.    

§ 8 
1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca prowadzić będzie rejestr świadczonych usług. 

2. Wykonywanie usługi w wymiarze określonym przez Zamawiającego potwierdzone winno  
być przez świadczeniobiorcę lub osobę upoważnioną do działania w jej imieniu. 

3. Rozliczenie wykonywanych usług w relacji do usług zlecanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca dokonywać będzie do 5-ego dnia każdego miesiąca następującego              
po miesiącu rozliczanym, a ewentualne korekty dokonywane będą w fakturze VAT  
wystawionej za wykonanie usług na miesiąc następny. 

 
§ 9 

1. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie Wykonawcy przez   
Zamawiającego w terminach miesięcznych.  

2. Podstawę wypłaty stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę,  
za wykonanie usług specjalistycznych, za dany miesiąc. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 
1) papierowej,   
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r. poz. 2191 ze zm.). 

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiającego, 
który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury VAT elektronicznej jest NIP: 
6191075850. 

5. Zamawiający zastrzega, by na fakturze VAT wskazano, iż: 

1) nabywcą jest Gmina Kępno 
ul. Ratuszowa 1 
63-600 Kępno 
NIP: 619-194-53-05 

2) odbiorcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 



63-600 Kępno  

6. Wysokość określona na fakturze VAT przez Wykonawcę będzie kwotą stanowiącą iloczyn 
liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających ze zlecenia  
na dany miesiąc i stawkę za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej. 

7. Uregulowanie należności z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem                    
na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia: 

1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT,  
2) przesłania za pośrednictwem PEF ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym  
ma nastąpić zapłata należności, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty należności do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 
przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności i w takim przypadku nie będą naliczane 
za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 
§ 10 

1. Zasady miesięcznych rozliczeń między Wykonawcą, a Zamawiającym przyjęte przez  
strony i określone w § 9 niniejszej umowy stosowane będą od stycznia 2020 roku. 

2. Rozliczenie wykonanych usług w relacji do usług zleconych za okres, na który została  
podpisana umowa musi nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 
§ 11 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  
z  możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  
wypowiedzenia, z podaniem przyczyn.  
 

§ 12 
1. Wykonawcę w sprawach dotyczących organizacji, wykonania i przyjmowania zleceń  

specjalistycznych usług opiekuńczych przed Zamawiającym reprezentuje 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. Kontrolę nad wykonaniem świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych przez 
Wykonawcę  sprawuje Zamawiający. 

 
§ 13 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przez upoważnioną 
przez Zamawiającego osobę, w zakresie sposobu udzielania usług, rozliczeń i prowadzenia  
dokumentacji. 
 



§ 14 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą  
starannością i chronić interesy Zamawiającego w zakresie zleconych usług. 
 

§ 15 
Zobowiązuje się Wykonawcę do nadzorowania terminowych wpłat za świadczone usługi przez  
świadczeniobiorców do kasy lub na rachunek bankowy Zamawiającego. 

 
§ 16 

1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
warunkach: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przewidywanego wymiaru 
godzin świadczonych usług, określonego w rozdziale III ust. 1 pkt 3 ogłoszenia  
o zamówieniu oraz w § 4 ust. 1 umowy, w zależności od zapotrzebowania                   
na specjalistyczne usługi oraz wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020  
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych                 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku spadku zapotrzebowania               
na usługi lub ograniczenia środków, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
zlecenia pełnej liczby godzin, 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany całkowitej wartości zamówienia 
określonej w § 7 ust. 3 umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 1. 

 
§ 17 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego niewykonanie, przez zapłatę kary umownej, w wypadkach     
i wysokości określonej poniżej. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wykonania  
go niezgodnie z niniejszą umową – w wysokości 2% wartości brutto całego 
przedmiotu umowy, 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 
5% wartości brutto całego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego 
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 



§ 19 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zamawiający 
otrzymuje dwa, a Wykonawca jeden egzemplarz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
            ......................................................   ................................................... 

    (Wykonawca)                              (Zamawiający) 


