
 

UMOWA nr …………. 
zawarta w dniu ............................................................. w Sochaczewie 

pomiędzy  

Gminą Miasto Sochaczew z siedzibą w Sochaczewie ul. 1-go Maja 16, 96-200 Sochaczew, 

NIP 837-16-91-451; 

reprezentowaną przez: Zofię Berent – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sochaczewie 

 zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………. 

z siedzibą w ………………….. 

wpisaną do ……….. ………………  NIP ……………, Regon ……………. 

reprezentowanym przez: 

……………………….  - ………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik procedury o udzielenie zamówienia na usługi społeczne 

prowadzonego według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości nie przekraczają wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 750 000 euro.   

 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące pomoc i 

opiekę w zakresie Usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, a w szczególności : 

1)utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki ( zmywanie naczyń, mycie 

okien, mycie podłóg, wynoszenie śmieci, zakup artykułów spożywczych, hig.- sanit. i innych 

stosownie do potrzeb, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety w tym zapewnienie gorącego 

posiłku, pranie odzieży, bielizny pościelowej, dostarczanie  posiłków  z DDPS, przynoszenie opału , 

palenie  w piecu, kuchni itp.) 

2) opiekę higieniczną, a w szczególności: mycie, kąpiel osoby wymagającej opieki, przesłanie łóżka, 

pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację, a w 

szczególności: zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn, podawanie przepisanych przez 

lekarza leków, kontakt z lekarzem, realizację recept,  

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację, a w szczególności: zapobieganie powstawaniu odparzeń 

i odleżyn, podawanie przepisanych przez lekarza leków, oraz w razie potrzeby udzielanie 

pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego 

4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w szczególności: pomoc 

w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. 

2. wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, z uwzględnieniem szczególnej staranności, uchwałą  z dnia 22 marca  2005 roku nr 

XLI/338/05 w sprawie  „określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za  usługi  

opiekuńcze  oraz szczegółowych  warunków  częściowego lub całkowitego  zwolnienia  od opłat 

jak również trybu ich pobierania”,  zapisami SIWZ, która wraz z ofertą i załącznikami do niej 

stanowi integralną część umowy.  

 

§ 2 
Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających 

opieki, na terenie Sochaczewa, w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych 

sytuacjach zdrowotnych ustalenia wywiadu środowiskowego powinny być poparte zaświadczeniem 



lekarskim, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta 

oraz godzinach nocnych. 

 

§ 3 
1. Wykonawca zapewnia wykonywanie poszczególnych typów usług przez osoby z 

właściwym przygotowaniem zawodowym/uprawnieniami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania poszczególnych typów usług przez 

osoby z właściwym danemu typowi usługi przygotowaniem zawodowym/uprawnieniami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podać do umowy wykaz osób, które będą świadczyć usługi 

objęte niniejszą umową a w przypadku zmiany osób należy przedłożyć również dokumenty 

potwierdzające ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. 

§ 4 
1. Zakres świadczonych usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego klienta, na 

podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego 

wywiadu środowiskowego . 

2. Ilość godzin, zakres usług opiekuńczych jak i odpłatność podopiecznego za wykonane 

usługi opiekuńcze będzie ulegać zmianom wynikającym z potrzeb klientów i możliwości 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie o 40 % 

szacunkowej liczby godzin usługi będącej przedmiotem zamówienia stosownie do 

aktualnych potrzeb Zamawiającego, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na realizację 

zamówienia, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez wybranego Wykonawcy ceny brutto za 

jedną godzinę świadczenia usługi.  

4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, 

jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 

 

 

 

§ 5 
1. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do wywiązywania się z obowiązków zgodnie z 

zasadami: 

1) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskali w 

trakcie wykonywania obowiązków, w szczególności: nie ujawnianie osobom trzecim danych 

personalnych osób u których sprawują usługi, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i 

zdrowotnej; 

2) wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć podopiecznego; 

3) posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, nazwiskiem i podpisem wraz z numerem 

telefonu, pod którym można zweryfikować te informacje i okazywanie tego dokumentu na 

żądanie osoby, nad którą sprawowana jest opieka, jej krewnych, pełnomocnika lub 

przedstawiciela Zamawiającego, 

4) nie wprowadzania do domu klienta Zamawiającego osób nieupoważnionych; 

5) nie palenia tytoniu w obecności podopiecznego i w jego domu ( chyba, że za jego zgodą). 

2. Wykonawca odpowiada w całości za realizację powyższych zasad, w szczególności za 

poinformowanie o nich pracowników oraz za wyciąganie konsekwencji w przypadku ich 

łamania. 

 

§ 6 
1. Istotne utrudnienia w wykonywaniu pracy przez Wykonawcę a spowodowane przez 

podopiecznego winny być zgłaszane niezwłocznie Zamawiającemu. 

2. Wykonawca prowadzi dla każdego klienta miesięczną kartę usług, w której Wykonawca 

wpisuje: przedział czasowy, ilość faktycznie świadczonych godzin usług, ich rodzaj oraz 



zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu usługi. Wzór karty usług stanowi zał. 

nr 1 do umowy 

3. Wykonanie usług potwierdzane jest podpisem klienta w karcie usług. 

 

§ 7 
1. Zamawiający sporządza i przekazuje Wykonawcy listę (wykaz) podopiecznych objętych 

usługami opiekuńczymi oraz zakres, czasookres i wysokość ( %) odpłatności podopiecznego 

za usługi. 

2. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych  

3. Dane osobowe klientów MOPS w Sochaczewie skierowanych przez Zamawiającego do 

świadczenie im usług opiekuńczych będą przekazywane Wykonawcy na podstawie odrębnej 

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do 

nieudostępnienia osobom trzecim danych osobowych w/w osób, do których uzyskały dostęp 

podczas wykonywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu trzech dni roboczych poinformować 

pisemnie Zamawiającego o niemożności realizacji usług w danym środowisku oraz o 

przyczynach takiego stanu, po dołożeniu wszelkich starań w celu zapewniania ich 

wykonania 

5. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie sytuacji zdrowotnej 

lub rodzinnej podopiecznego mogącej mieć wpływ na przyznany zakres usług, a także 

fakcie odmowy korzystania z usług przez podopiecznego. 

 

§ 8 
1. Wykonawca w terminie do 10-go następnego miesiąca przekaże Zamawiającemu za miesiąc 

poprzedni imienne karty usług z podaniem przedziału czasowego, ilości godzin oraz z 

podpisem osoby, u której świadczone są usługi .  

2. Po spełnieniu warunków określonych w pkt 1 Zamawiający dokona zapłaty za świadczone 

usługi w terminie do ………. dni roboczych od daty otrzymania faktury. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez  

………………. nr konta …………………………………………… 

4. Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy Wykonawca, po porozumieniu z 

Zamawiającym, dołoży wszelkich starań, aby przekazanie opieki nad Klientami nowemu 

wykonawcy usług, odbyło się w spokojnej i komfortowej dla Klientów atmosferze.  

5.  Wykonawca realizując obowiązek, określony w ust. 4 jest zobowiązany w terminie 7 dni 

kalendarzowych do:  

a) przekazania kolejnemu wykonawcy Usług i Zamawiającemu aktualnych grafików świadczonych 

Usług u klienta oraz wszelkich ważnych informacji dotyczących klienta w tym: o jego stanie 

zdrowia, sytuacji osobistej, majątkowej, stosunkach rodzinnych, bieżących potrzebach, 

 b) przekazania Zamawiającemu pisemnego sprawozdania ze spraw prowadzonych na rzecz 

Klienta, w tym rozliczenia środków finansowych otrzymanych od Klienta. . 

 

§ 9 
1. Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem liczby godzin 

zegarowych wykonanych usług opiekuńczych i ceny za 1 godzinę usługi. 

2.  Ustala się cenę l godziny zegarowej świadczonych usług opiekuńczych na  …….  zł ( 

słownie:……………………….. złotych) brutto.  

3. Cena jednej godziny usług opiekuńczych nie podlega zmianie przez cały czas trwania 

umowy. 

4. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości godzin zegarowych 

wykonanych usług opiekuńczych razy cena jednej godziny każdego rodzaju usługi, przy 

czym szacunkową wartość  zamówienia strony określają na kwotę …………….zł brutto 



(słownie………………….) 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości kwoty, o której  mowa w § 

9 pkt 4 umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 pkt 

5 umowy nie będzie miał wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. 

§ 10 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego, prawidłowego świadczenia Usług 

przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania Usług u Klientów.  

2. Wykonawca w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest do 

prowadzenia wewnętrznej dokumentacji z podejmowanych czynności.  

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli i oceny stanu realizacji zleconych Usług pod 

względem rzetelności i jakości ich wykonania, w tym prawo wglądu do wszelkiej 

dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy. 

4. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sochaczewie 

5. O wyniku kontroli, Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do zrealizowania 

zaleceń pokontrolnych opracowanych na podstawie wyników Kontroli . 

 

§ 11 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a/ za spowodowanie przerwy w realizacji usług z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % od całkowitego kosztu każdej niewykonanej godziny usługi, 

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  całkowitego 

kosztu usług z ostatnich trzech miesięcy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 

całkowitego kosztu usługi z trzech ostatnich miesięcy . 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

Strony opierać będą o przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a/ jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionej przyczyny i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Go na piśmie w terminie trzech dni od daty otrzymania 

wezwania, 

b/ jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej 

niż trzy kolejne dni, 

c/ w przypadku stwierdzenia źle wykonywanych zadań wynikających z § 1 umowy lub nagminnie 

powtarzających się skarg ze strony osób korzystających oraz braku reakcji na interwencje 

Zamawiającego, 

d/ w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli : 

a/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wezwania złożonego na 



piśmie przez Wykonawcę- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty faktur, określonego w 

niniejszej umowie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do sporządzenia  w terninie do 

7 dni protokołu przekazania i rozliczenia się z wykonanych usług. 

 

§ 13 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto 

(wraz z podatkiem VAT), określonego na podstawie oferty wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w formie:  ……………..  

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy. 

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od 

dnia dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 8 

ust. 5 umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności na zabezpieczenie 

zapłaty kar umownych.   

 

§ 14 
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy : 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do 

jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 16 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………… do dnia 31 grudnia  2019 roku. 

2. W przypadku nie wykorzystania środków, o których mowa w § 9 pkt 4 umowy do dnia 31 

grudnia 20179roku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

3. Istotne Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne i oferta Wykonawcy z postępowania 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

….......................................... .                                                     .......................................................... 

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. nr 1 do umowy 

KARTA WYKONANYCH 

USŁUG OPIEKUŃCZYCH / SPECJALISTYCHNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH/ 

U KLIENTA ……………………………………………….. 

w okresie od dnia …………………………do dnia …………………………. 

Data 

wykonywanych 

usług 

Wykonano Rodzaj 

usług 

Ilość 

wykonanych 

godzin usług 

Potwierdzenie 

wykonanych 

usług/podpis 

klienta 

Uwagi 

Od 

godz. 

Do 

godz. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


