
 

 
 

  
 

 

 

      - projekt umowy - 

 

UMOWA NR ........ 

zawarta w dniu  ...............2020r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg 39-400  

Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32, NIP 867 2079199  reprezentowaną  przez: 

1. Dyrektora MOPR–……………………….. 

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”   

 a :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez:  

………………………………………………………..  
zwaną w dalszym ciągu umowy „ Wykonawcą”   

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi pn.: „Świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej dla uczestników/czek Programu „ Opieka wytchnieniowa ”- edycja 

2020 wspófinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego”” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego, skierowanych do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami o znacznym stopniu 

niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej wymiarze 240 godzin na 1 Uczestnika/czkę w godzinach wskazanych 

przez Zamawiającego w okresie nie wcześniej niż od dnia 18.09.2020r. do dnia 31.12.2020r. 

Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający 

zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca 

świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. Zamawiający przewiduje zlecenie do 240 

godzin usług opieki wytchnieniowej dla 1 członka rodziny lub opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. Ilość godzin może ulec zmianie (pomniejszeniu) w zależności od potrzeb 

uczestnika/czki programu. 

2. Usługa opiekuna zwanego dalej Wykonawcą, będzie realizowana w ramach umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej będzie realizowane zgodnie z Programem 

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020. 

3. Co do zasady usługa w ramach przedmiotowego zamówienia – opieka wytchnieniowa ma 

polegać na czasowym odciążeniu członków rodzin/ opiekunów osób niepełnosprawnych od 

codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na 

odpoczynek i regenerację. 

4. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu 

posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.   



 

 
 

  
 

 

5. Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w sposób zindywidualizowany, 

uwzględniający rodzaj niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby 

z niepełnosprawnością.   

6. Osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej zobowiązana jest do gotowości 

zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia 

usług przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00.  

7. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika /czkę Programu 

wynosi nie więcej niż 240 godzin do dnia 31.12.2020 roku.  

8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać miesięczne karty realizacji usług opieki 

wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” które będą załącznikiem do 

umowy i składać Zamawiającemu w terminie do 2 dnia roboczego każdego następnego 

miesiąca. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego dokumentowania w postaci papierowej 

lub elektronicznej świadczenia usług opieki wytchnieniowej w szczególności poprzez:  

 Dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania zleconych 

czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę  świadczącą usługi 

opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia 

i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu 

umowy, a w szczególności o wszelkich zagrożeniach. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. 

13. Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we 

własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania, koszty rozmów 

telefonicznych, badań profilaktycznych, szkoleń  z zakresu BHP. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych do których 

uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz szczególnej ochrony danych osobowych osób                       

z niepełnosprawnościami, również po zakończeniu realizacji lub rozwiązaniu umowy. 

Wykonawca ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad 

przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia. 

15. Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć  usługi opieki 

wytchnieniowej żadnych opłat. 

16. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie 

Zamawiającego. 

18. W przypadku nienależytego wykonania usługi opieki wytchnieniowej, w szczególności 

nierealizowania usług zgodnie z umową przy jednoczesnym nieinformowaniu 

Zamawiającego o problemach wynikłych podczas wykonywaniu usługi bądź o podstawach 

odstąpienia od ustalonego sposobu jej realizacji Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

§2 

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/ rachunku wynagrodzenie w wysokości: 

łączna cena netto (za  1 godzinę usługi) 

....................................zł 

 

(słownie złotych: .…………………………………………..) 

 

łączna cena brutto (za  1 godzinę usługi) 

 

....................................zł 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do podania w cenie wszelkich należnych składek (tj. składki 

na ubezpieczenie społeczne) 

 2. Podstawę do wystawienia faktur VAT/rachunków stanowić będą protokoły odbioru sporządzane 

w okresach miesięcznych, podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn: miesięczna liczba godzin 

x cena 1 godziny, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Za termin dokonania 

zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za 

realizację przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

 5. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy nie może żądać jakiegokolwiek wynagrodzenia 

od osób korzystających z usług asystenckich. 

§3 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy 

do 31 grudnia 2020r.  

§4 

 1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za realizację postanowień niniejszej umowy 

jest_______tel._____. 

 2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za realizację postanowień niniejszej umowy 

jest Agnieszka Orłowska tel. 15 856 76 93 

§5 



 

 
 

  
 

 

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy: 

 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 za odstąpienie od umowy, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 2. Kary umowne mogą być potrącone z faktury VAT/rachunku Wykonawcy. 

 3. Zamawiający, niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

§7 

 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

 2.1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana wyłącznie w zakresie niepowodującym 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Warunek dokonania zmiany: zmiana prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

 2.2. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie 

jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia. Warunek 

dokonania zmiany: zaistnienie obiektywnych okoliczności. 

 2.3. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: 

 a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,  

 b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym 

pierwotnie terminie, 

 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem ich 

nieważności. 

§8 

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

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

§10 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

Załącznikami do umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy; 

2. Zapytanie ofertowe 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


