
WZÓR                  Załącznik nr 7  
do ogłoszenia o zamówieniu 

 
 

UMOWA Nr ... 
w sprawie zamówienia publicznego  

zawarta w dniu …….. grudnia 2018 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 2017 r. poz. 
1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp” o następującej treści: 
 

§ 1 
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.                    
z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu, 
jako świadczeń pomocy społecznej w trybie i na zasadach określonych niniejszą umową. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych w formie 

pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu, w miejscu zamieszkania klientów 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, mieszkańców Miasta  
i Gminy Kępno, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są jej pozbawione jak i osób, której rodzina nie może takiej opieki 
zapewnić. 

2. Przez usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej należy rozumieć pomoc                 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę 
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc sąsiedzka świadczona jest          
w szczególności w zakresie: 

1) zabezpieczenia podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych, 



2) zaspokajania codziennych potrzeb, w szczególności poprzez: 

a) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, 

b) zapewnianie posiłków, 

c) pomoc przy spożywaniu posiłków, 

d) przynoszenie opału i ogrzewanie pomieszczeń. 

3) zapewniania w razie potrzeby pomocy lekarskiej, 

4) powiadomienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            
w Kępnie, w wypadku pogorszenia się stanu zdrowia chorego. 

3. Przez usługi opiekuńcze w formie opieki nad chorym w domu należy rozumieć pomoc           
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz              
w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opieka nad chorym w domu 
świadczona jest w szczególności w zakresie: 

1) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w szczególności poprzez: 

a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby zamieszkującej 
samotnie, 

b) zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie 
domowym, 

c) pomocy przy spożywaniu posiłków, 

d) pranie bielizny osobistej i pościelowej, 
e) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety dla danej osoby, 

f) dostarczenie opału i ogrzewanie pomieszczeń, 

2) opieki higieniczno – sanitarnej, w szczególności poprzez: 

a) mycie i kąpiel, 

b) zmiany bielizny osobistej i pościelowej, 

c) układanie chorego w łóżku, 

d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, 

3) pielęgnacji zalecanej przez lekarza, 

4) pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby, w szczególności 
poprzez: 

a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, 

b) organizowane i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich, 

c) stymulacji do korzystania z Dziennego Domu Pobytu lub Klubu 
Seniora, 

d) organizowanie spacerów, 
e) czytanie. 



 
§ 3 

1. Zamawiający zleca udzielanie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej                  
dla przewidywanej liczby 80 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     
w Kępnie. Szacunkowy wymiar godzin świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej 
wynosi w skali miesiąca 3.183 godzin, rocznie 38.205 godzin. 

2. Zamawiający zleca udzielanie usług opiekuńczych w formie opieki nad chorym w domu  
dla przewidywanej liczby 10 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kępnie. Szacunkowy wymiar godzin świadczenia usług w formie opieki nad chorym  
w domu wynosi w skali miesiąca 1.025 godzin, rocznie 12.300 godzin.  

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

4. 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.). 

5. 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 i ust. 2.  

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 45 osobami, które będą uczestniczyć  
w realizacji zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem iż: 

1) co najmniej 30 z nich, posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie  
w świadczeniu usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

2) co najmniej niż 15 z nich, posiada kierunkowe wykształcenie lub kursy, szkolenia 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w świadczenia usług 
opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób. 

2. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie osób (stanowiący zał. nr 6                
do ogłoszenia o zamówieniu), w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego 
dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, uczestniczyły 
w jego realizacji. 

3. Na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, można zmienić 
osobę wymienioną w wykazie, o którym mowa w ust. 2 na inną, jeżeli zostanie 
zachowany warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi 
lub zawodowymi, określony w rozdziale V ust. 2 pkt 3 lit. b ogłoszenia o zamówieniu. 
Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i jest dokonywana na podstawie pisemnego 
wniosku Wykonawcy, na który Zamawiający w przypadku spełnienia ww. warunku 



wyraża zgodę. Wykonawca dołącza do wniosku dowody potwierdzające spełnienie 
warunku, o którym mowa powyżej.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej  
kwalifikacje osób udzielających usługi opiekuńcze oraz ich staż pracy i odbycie szkoleń 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w świadczenia usług opiekuńczych 
osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób. 

5. 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. 

§ 5 
1. Strony ustalają, że usługi opiekuńcze wykonywane będą przez osoby, o których mowa  

w § 4, w miejscu zamieszkania osoby, której świadczenie w formie usług opiekuńczych 
zostało przyznane przez Zamawiającego. 

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

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadczeniobiorcy, 

2) dzienny i tygodniowy wymiar godzin usług opiekuńczych oraz inne ustalenia 
dotyczące podziału godzin przyznanych usług, 

3) okres objęcia świadczeniobiorcy usługami opiekuńczymi, 

4) rodzaj usług opiekuńczych. 

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

 
§ 6 

1.    Strony umowy ustalają: 

1) cenę za jedną godzinę świadczenia usługi opiekuńczej w formie pomocy 
sąsiedzkiej w wysokości .............................. zł. brutto (słownie: …………………. 
...................................................................................................................................) 

2) cenę za jedną godzinę świadczenia usługi opiekuńczej w formie opieki nad 
chorym w domu w wysokości ................................ zł. brutto (słownie: …............ 
...................................................................................................................................) 

2.    Ceny jednostkowe brutto za świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy 
sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu, pozostają niezmienne przez cały 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 zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych. 
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
wykonania usług opiekuńczych na mniejszą wartość niż oszacowano. 

 
§ 7 

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 2-ego dnia każdego miesiąca następującego              
po miesiącu rozliczanym, a ewentualne korekty dokonywane będą w rachunku / fakturze 
wystawionym(-ej) za wykonanie usług na miesiąc następny. 

 
§ 8 

1. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie Wykonawcy przez   
Zamawiającego w terminach miesięcznych. Podstawę wypłaty stanowić będzie rachunek / 
faktura wystawiony(-a) przez Wykonawcę, za wykonanie usług opiekuńczych, za dany 
miesiąc. 

2. Zamawiający zastrzega, by na rachunku / fakturze 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 

3. Wysokość określona na rachunku / fakturze przez Wykonawcę będzie kwotą stanowiącą 
iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych wynikających ze zlecenia na dany miesiąc                  
i stawkę za jedną godzinę usługi opiekuńczej. 

4. Uregulowanie należności z tytułu realizacji umowy płatne będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy do końca każdego miesiąca po otrzymaniu rachunku / fakturze,                
o którym(-ej) mowa w ust. 1. 

 
§ 9 

1. Zasady miesięcznych rozliczeń między Wykonawcą, a Zamawiającym przyjęte przez  
strony i określone w § 8 niniejszej umowy stosowane będą od stycznia 2019 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 2019 roku. 



§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  
z  możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  
wypowiedzenia, z podaniem przyczyn. 
 

§ 11 
1. Wykonawcę w sprawach dotyczących organizacji, wykonania i przyjmowania zleceń  

usług opiekuńczych przed Zamawiającym reprezentuje ....................................................... 
................................................................................................................................................ 

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

 
§ 12 

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

§ 13 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą  
starannością i chronić interesy Zamawiającego w zakresie zleconych usług. 

 
§ 14 

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

 
§ 15 

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

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, 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 4 i pkt 5 
ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy, w zależności                     
od zapotrzebowania na usługi oraz wysokości środków własnych na rok 2019                
z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych, 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany całkowitej wartości zamówienia 
określonej w § 6 ust. 3 umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 1. 

 

 

 



 
§ 16 

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 - w 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. 

 
§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zamawiający 
otrzymuje trzy, a Wykonawca jeden egzemplarz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ......................................................   ................................................... 

   (Zamawiający)                   (Wykonawca) 
 
 
 


