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Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  „Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku – do 31.12.2020 roku”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): GOPS.Fin.ZP-US/1/2019

Załącznik Nr 2 do SIWZ

U M O W A …………………………………

Zawarta  w  dniu  …………………….,  pomiędzy  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w

Kamieńcu Ząbkowickim zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCY” reprezentowanym przez: 

Kierownika Ośrodka - Panią Helenę Staśkiewicz – Dobrowolska,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Agnieszki Tandereszczak

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku do 31.12.2020

roku, zwanych dalej „ Usługami”, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz zgodnie z zakresem

określonym w: 

     c)  Rozporządzeniu  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005  r.   w  sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598),

      d) zamówienia publicznego.

2. Wykonawca oświadcza, że nie należy do podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1b podpunkt a)

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz.

2177 z późn. zm.).

§ 2

Szczegółowy zakres  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi

stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od  02.01.2020 r. do  31.12.2020 r.

§ 4

1. Pełny koszt usługi za 1 godzinę wynosi ………..,-zł (słownie:……………………. ) brutto.

2. Wartość wynagrodzenia za świadczenie usług, na dzień podpisania niniejszej umowy,  nie może

przekroczyć kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie na rok 2020 t.j. 103 400 zł.

3. Zamawiający przewiduje, że w 2020 roku będzie możliwy wzrost wynagrodzenia wskazanego w

§4. ust. 2, stosownie do zmiany planu dotacji przekazywanej na ten cel z budżetu państwa.
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4.  Zamawiający  przewiduje,  że  wartość  wynagrodzenia  za  świadczenie  usług w 2020 roku może

wynieść 300 tys. zł.

5. Zmiany wynagrodzenia wskazanego  w § 4. ust. 2 będą regulowane aneksem do niniejszej umowy.

6.  Strony  ustalają,  iż  Zamawiający  będzie  dokonywał  zapłaty  za  faktyczną  liczbę  godzin

świadczonych usług.

7.  Wykonawca zobowiązany jest  do przekazywania  Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc

świadczonych usług,  do  5 tego dnia  następnego miesiąca,  w formie faktury  wraz  z  załącznikami

nr 2 i 3 do niniejszej umowy.

8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za wykonane usługi  w terminie oraz

na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

9. Cena określona w ust. 1 pozostanie niezmienna przez okres obowiązywania umowy, chyba, że zajdą

okoliczności o których mowa w §9.

§ 5

1.  Strony  ustalają,  iż  zlecenie  na  wykonanie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z

zaburzeniami  psychicznymi  stanowi  kopia  decyzji  administracyjnej.  W  wyjątkowych  sytuacjach

dopuszcza  się  zlecenie  usługi  ustnie  lub  przesłanie  zlecenia  drogą  elektroniczną.  Zlecenie  takie

następnie zostanie potwierdzone decyzją.

2. Za datę zakończenia świadczenia usług na rzecz podopiecznych uważa się datę określoną w decyzji,

a jeżeli data określona decyzją wychodzi poza datę końcową umowy – data końcowa umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji  usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania

zlecenia.

§ 6

1. Wykonawca wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

przez osoby wskazane w złożonej Ofercie, stanowiącej integralną część umowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszczalna jest

zmiana  osoby  świadczącej  usługi,  pod  warunkiem  zachowania  SIWZ  sporządzonej  na  potrzeby

wykonywania usług specjalistycznych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych

usług.

2.  Zamawiający ma prawo  dokonać kontroli świadczonych usług w miejscu zamieszkania osoby, u

której świadczone są usługi, w tym wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dwa razy w roku  (w miesiącu: VI i XII ) sprawozdanie z

pracy z osobami u których świadczone są usługi.
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§ 8

1.  Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników 

w związku z wykonywanymi usługami.

2.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi.

§ 9

1. Zmiany warunków umowy mogą być wprowadzane w wyniku okoliczności,  których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności

powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.  Zamawiający  lub  Wykonawca  może  również  odstąpić  od  umowy w całości  w przypadku gdy

zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy.

4. Strony umowy ustalają, że umowa może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem z trzymiesięcznym

okresem wypowiedzenia w przypadku:

a)  trzykrotnego stwierdzenia niewykonania usług u podopiecznych, a także nieprzestrzeganie przez

Wykonawcę zapisów SIWZ i umowy,

b) zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie nie dostarczy lub nie udostępni dokumentów lub innych nośników informacji, albo nie udzieli

wyjaśnień bądź informacji, o które zwraca się Zamawiający.

5. W powyższych wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części umowy.

§ 11

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Zamawiający :                                                       Wykonawca :

1.

2.
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Załącznik nr 1 do umowy

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 
OSÓB Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI

Na  dzień  sporządzenia  zamówienia  publicznego  liczba  podopiecznych  GOPS  uprawnionych  do
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 10 osób.

1.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.
2019, poz. 1373 z późn. zm.),  współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-
pedagogicznego  i  edukacyjno-terapeutycznego  zmierzającego  do  wielostronnej  aktywizacji  osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług.

2.  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. 2018, poz. 1878z późn. zm.).

3. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a)  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i  umiejętności
społecznego  funkcjonowania,  motywowanie  do  aktywności,  leczenia  i  rehabilitacji,  prowadzenie
treningów umiejętności  samoobsługi  i  umiejętności  społecznych  oraz  wspieranie,  także  w  formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
- dbałość o higienę i wygląd,
-  utrzymywanie  kontaktów  z  domownikami,  rówieśnikami  w  miejscu  nauki  oraz  społecznością
lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
-  pomoc  w  radzeniu  sobie  w  sytuacjach  kryzysowych  –  poradnictwo  specjalistyczne,  wsparcie
psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
-  doradztwo,  koordynacja  działań  innych  służb  na  rzecz  rodziny,  której  członkiem  jest  osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 
-  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
-  współpraca  z  rodziną-  kształtowanie  odpowiednich  postaw  wobec  osoby  chorującej,
niepełnosprawnej.
4.   Inne  dodatkowe usługi  wynikające  z  Rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22
września 2005 r.   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.  1598) w
przypadku ich powstania (decyzja GOPS).
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Załącznik nr 2 do umowy

ROZLICZENIE

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim za wykonanie usług

specjalistycznych w okresie od …………… do …………………..

LP Nazwisko i imię Nr decyzji
administracyjnej

Liczba godzin
usług w
miesiącu

przyznanych
decyzją

administracyjną

Liczba godzin
usług

wykonanych w
miesiącu
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Załącznik nr 3 do umowy

----------------------------------
Nazwa i adres Wykonawcy

MIESIĄC
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 
osoby objętej specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi z zaburzeniami psychicznymi
Wymiar godzin usług miesięcznie
Osoba świadcząca usługi ( imię i nazwisko)

KARTA PRACY
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Data usługi Godziny wizyty od…
do…

Ilość godzin Podpis usługobiorcy
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