Projekt
UMOWA Nr .............
zawarta w Łańcucie w dniu ..................... r. pomiędzy Gminą Łańcut - Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut, NIP: 815-15-29-599
REGON : P- 690007743
reprezentowanym przez:
Halina Sieczkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łańcucie
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
......................................................................................................................................,
reprezentowanym przez :
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
następującej treści:
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, strony umowy postanawiają
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizowania i świadczenia
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu Gminy Łańcut, osobom wymagającym opieki wskazanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łańcucie w decyzjach Kierownika GOPS w Łańcucie, w okresie,
zakresie i ilości określonych w tych decyzjach, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób
wymagających opieki. Usługi świadczone będą w okresie od dnia 2 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Usługi, o których mowa w ust.1 obejmują pomoc i opiekę osobom ich potrzebującym, w
szczególności:
1) 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, w tym
umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
– dbałość o higienę i wygląd,
– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
– korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, 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,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego
zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach
aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,
– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z
pracodawcą,
– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe;
2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu
higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) Rehabilitacja fizyczna 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 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z
późn. zm.)
a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej
ze specjalistycznych usług;
4) Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu;
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług z należytą starannością. Wykonawca
wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu, osobie na rzecz której świadczone będą usługi opiekuńcze lub innym
osobom.
2. Wykonywanie usług odbywać się będzie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Łańcucie, zgodnie z decyzją przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osoby objętej pomocą.

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich
informacji w szczególności do danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w
związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie
6. Wykaz osób, które będą świadczyć usługi, o których mowa w § 1 spełniające kryteria
określone przepisami prawa do wykonywania tych usług stanowi załącznik do umowy.
Zmiana osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze może nastąpić wyłącznie za
zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że osoby te będą posiadać kwalifikacje do
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych opisane w SIWZ.
§3
1. Cena za jedną godzinę wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi
…………złotych brutto (słownie: ............................................................... zł brutto).
2. Należność za wykonane usługi płatna będzie z dołu po upływie danego miesiąca, na
podstawie faktycznie zrealizowanych ilości godz. specjalistycznych usług opiekuńczych
w miesiącu poprzednim i rachunku /faktury/ oraz sprawozdania z wykonanych usług
złożonego według ustalonego przez Zamawiającego wzoru i doręczonych Zamawiającemu.
3. Koszt usługi obejmuje wszystkie świadczenia, koszty, konieczne należności i opłaty
związane z wykonaniem usługi.
4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi w trakcie obowiązywania umowy
nie przekroczy kwoty……………………….……złotych brutto (słownie)…………………………..………..
5. Jeżeli po zawarciu umowy ulegną zmianie przepisy w zakresie stawki podatku od towarów
i usług VAT, wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało zmianom o stopień zmiany stawki
podatku VAT, począwszy od dnia wejścia w życie nowej stawki.
6. Faktura /rachunek/ powinna być wystawiana przez Wykonawcę na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815-15-29-599
i dostarczona do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Mickiewicza
2a 37-100 Łańcut
7. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury
/rachunku/ i sprawozdania z wykonanych usług.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, uprawnienia i kadrę zdolną do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy.
§5
1. W przypadku, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części
i żądania zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości całej umowy określonej w § 3
ust. 4 umowy.

2. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5%
wartości określonej w § 3 ust.4 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne, jeżeli nie pokryją one wartości wyrządzonych szkód.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia swoich wierzytelności (np. kary
umowne, odszkodowanie) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§6
Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie
całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy:
a) Zamawiający – ..................................... tel. ………………....
b) Wykonawca – .......................................tel. ...........................
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług
opiekuńczych. W tym celu Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wszelkich wyjaśnień,
przedstawienia dokumentów, oświadczeń, zeznań.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie w zależności od dokonanych ustaleń
protokół, sprawozdanie lub notatka służbowa.
§8
1. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze porozumienia stron.
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie
musi być dokonane w formie pisemnej.
3. Umowa ulega rozwiązaniu przed datą końcową określoną w § 1 ust.1 w przypadku
wcześniejszego osiągnięcia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4 z dniem osiągnięcia tej kwoty.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
2. Ewentualne spory, mogące wystąpić na tle realizowania niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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