
Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA NR .....................
zawarta w dniu..................................... w Borku Wlkp., pomiędzy Gminą Borek Wlkp. z siedzibą  
ul.  Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. NIP: 696-175-03-66 reprezentowaną przez :
Burmistrza Borku Wlkp. – Mariana Jańczaka
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Mirosławy Kozłowskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a 

.................................... z siedzibą .............................................................., reprezentowaną przez: 

.......................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz  

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu  przetargowym 

w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na terenie Gminy Borek Wielkopolski  

usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

2. Usługi, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,

2) zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

3) podstawowej opiece higieniczno – sanitarnej nad podopiecznymi,

4) pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,

5) przygotowywaniu posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie czystości w jego mieszkaniu,

6) dokonywanie zakupów, załatwienie spraw podopiecznych,

7) zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,

8) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w  środowisku podopiecznego.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  świadczyć  usługi  opiekuńcze  dostosowując  je  do  potrzeb  osób 

wymagających tej formy pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

4. Wykonawca wykonywać będzie usługi, o których mowa w ust.1  na rzecz osób, którym pomoc w postaci 

usług opiekuńczych przysługuje na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego i w 

wymiarze godzin wynikającym z tych decyzji.

5.  Wykonawca  wykonywać  będzie  przedmiot  umowy  z  udziałem  swoich  pracowników  posiadających 

kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługa świadczona może być w dni wolne od pracy tj. sobota, 

niedziela.

§ 2
1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wykaz osób, którym przyznano usługi  opiekuńcze na podstawie 

decyzji administracyjnych uprawniających te osoby do usług opiekuńczych, o których mowa w §1 umowy, 
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wraz z wymiarem godzin wynikającym z tych decyzji.

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi opiekuńcze na rzecz osób wymienionych w wykazie, o 

którym mowa w ust.1. W przypadku zmiany osób uprawnionych do usług opiekuńczych lub zmiany wymiaru 

usług na rzecz poszczególnych osób uprawnionych Zamawiający sporządzi  nowy wykaz,  który przekaże 

niezwłocznie Wykonawcy. Nowy wykaz obowiązuje Wykonawcę od dnia w którym został on mu doręczony.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  w  tajemnicy  wszelkie  dane  osób  podopiecznych,  u  których 

świadczyć będzie usługi opiekuńcze oraz traktować jako poufne wszelkie informacje na temat tych osób, 

a także zobowiąże do tego swoich pracowników, przy pomocy których będzie wykonywał usługi opiekuńcze.

§ 3
1.  Strony  uzgadniają,  iż  przewidywana  maksymalna  ilość  godzin  usług  opiekuńczych  w  okresie 

obowiązywania niniejszej  umowy wynosi .................  godzin, a faktyczna ilość godzin wykonywania usług 

opiekuńczych wynikać będzie z wykazu, o którym mowa w ust.1.

2.  W  przypadku  wykonania  przez  Wykonawcę  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  usług 

opiekuńczych w wymiarze niższym niż ..................... godzin Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia do Zamawiającego.

§ 4
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o zamówienie publiczne 

oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 5
1. Wykonawca:

1/ organizuje w miejscu zamieszkania podopiecznych wykonanie zleconych usług opiekuńczych przez 

swoich pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania takich usług,

2/ wykonuje bieżącą kontrolę świadczonych przez swoich pracowników usług w miejscu zamieszkania 

podopiecznych, 

3/ do 5-ego dnia każdego miesiąca składa Zamawiającemu rozliczenie z wykonania zleconych usług.

2.  Rozliczenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  pkt.3  Wykonawca  zobowiązany  jest  sporządzić  na  piśmie,  ze 

wskazaniem w nim podopiecznych u których świadczone były usługi, ilości godzin usług świadczonych na 

rzecz  każdego  z  tych  podopiecznych  wraz  z  ich  podpisem  lub  podpisem  opiekuna  prawnego, 

potwierdzającym wykonanie  danej  liczby  godzin  usług  opiekuńczych  w miesiącu  za  który  składane jest 

rozliczenie.

§ 6
1.  Strony  przyjmują  do  ustalenia  kosztu  usług  opiekuńczych  świadczonych  przez  Wykonawcę  stawkę 

godzinową w wysokości ......................... zł brutto  (słownie: .........................) za jedną godzinę faktycznie 

świadczonych usług opiekuńczych.

2.  Z  tytułu  wykonanych  usług opiekuńczych  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  obliczone 

według  stawki  określonej  w  ust.1.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  miesięcznie  do  15-ego  dnia  każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany miesiąc wykonywania umowy obliczone będzie jako iloczyn 
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godzinowej stawki usługi określonej w ust.1 i liczby godzin faktycznie świadczonych usług opiekuńczych  

w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę

i doręczona Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi skutków doręczenia faktury po terminie jego płatności. 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego ze złożonej faktury jest przedłożenie 

przez Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed złożeniem faktury, rozliczenia, o którym mowa w § 5 umowy.

5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 

ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

płatności.  Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu  odbioru końcowego spowodują  naliczenie 

ponownego  14-dniowego  terminu  płatności  od  momentu  dostarczenia  poprawionych  lub  brakujących 

dokumentów. 

§ 7
Zamawiający przysługuje prawo kontroli  wykonywania przez Wykonawcę zleconych usług w zakresie ich 

ilości i staranności.

§ 8
Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  niniejszej  umowy  osobom  trzecim  bez  pisemnej  zgody 

Zamawiający.

§ 9
Strony ustalają, że jako podstawę ustalenia wysokości  kar umownych przyjmuje się kwotę  ....................... 
zł. (słownie: ..............................................) stanowiącą, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, łączną 

cenę brutto wykonywania usługi.

§ 10
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy zapłaci on 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ z tytułu nie wykonania przez Wykonawcę umowy – w wysokości 20% kwoty określonej  w § 9 umowy

2/ za rozwiązanie  przez Wykonawcę  umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub w przypadku 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 20% kwoty określonej w § 9 

umowy

3/ w przypadku świadczenia usług w wymiarze niezgodnym z wykazem o którym mowa w § 2 umowy – w  

wysokości  0,3%  kwoty  określonej  w  §  9  umowy  za  każde  stwierdzone  naruszenie  wymiaru  usług 

opiekuńczych.

2. Zamawiający zastrzega sobie potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 
2012r.                .
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego:

1/ złej jakości wykonywanych usług, 

2/ wykonywania usług w wymiarze niezgodnym z wykazem, o którym mowa w § 2 umowy,
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3/ naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności  § 2, § 5 i § 8 umowy,

4/ zaprzestania świadczenia usług u któregokolwiek z podopiecznych na okres dłuższy niż 2 dni,

5/ ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.

3.W  przypadku  określonym  w  ust.2  rozwiązanie  umowy  następuje  z  dniem  określonym  przez 

Zamawiającego w piśmie skierowanym do Wykonawcy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust.2 

Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, o której mowa w § 10 ust.2 umowy.

§ 12
Wszelka  korespondencja  Zamawiającego  do  Wykonawcy  kierowana  będzie  na  adres  Wykonawcy 

wynikający z niniejszej umowy. Nie powiadomienie na piśmie Zamawiającego o zmianie adresu Wykonawcy 

wywoływać będzie skutek doręczenia korespondencji.

§ 13
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego, a wynikające z niniejszej umowy nie mogą 

być przedmiotem przelewu.

§ 14
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewi -
dział w ogłoszeniu o zamówieniu lub  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wy-
boru Wykonawcy i określił, iż zmiana wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wykonawcy może ulec zmia-
nie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 
towarów i usług na przedmiot świadczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

§ 15
Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności  

takiej zmiany.

§17
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla  zamawiającego  i  jeden  dla 

wykonawcy.

Zamawiający                                           

Wykonawca
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