
 Załącznik Nr 3                                                           

 do Zaproszenia do składania ofert                         

 Nr 2/2018 z dnia 12.12.2018 r. 

                                                                         

UMOWA 

Zawarta w dniu 19 lipca 2018 r. , pomiędzy : 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie 

ul. Rynek Kościuszki 10 

NIP: 8311428282 

zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez : 

Agnieszkę Leopolską  -  Kierownika GOPS 

a ............................................................................................................................... .................... 

NIP:  ….......................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą , 

reprezentowanym przez : ….................................................................................................................. 

§ 1 

Przedmiotem   zawartej   umowy  jest  świadczenie  przez wykonawcę usługi  schronienia dla osób 

bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie im niezbędnych warunków 

socjalnych oraz  prowadzenie  pracy  socjalnej  na  zasadach  określonych  w  ustawie z  dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508  ze zm.) oraz aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

§ 2 

Wykonawca   zapewnia   miejsca   dla   bezdomnych   w   postaci   usług określonych w § 1, dla osób 

skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. 

§ 3 

Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku: 

1. W    przypadku    osoby    nie    posiadającej    dochodu    oraz   osoby   posiadającej   dochód   nie 

przekraczający   kryterium   dochodowego   określonego   w   ustawie   o  pomocy społecznej, 

koszty  pobytu  i  1 ciepłego posiłku pokrywa w  całości  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej       

w Widawie. 

2. W   przypadku   osoby   posiadającej   dochód  przekraczający  kryterium  dochodowe  określone  

w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  będą one wnosić miesięczną opłatę w wysokości i  na  zasadach 

określonych Uchwałą Nr LXII/372/18 Rady Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia     szczegółowych   zasad    ponoszenia    odpłatności   za   pobyt   w   ośrodkach    wsparcia 

i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa. Pozostałą 

część opłaty za usługi określone w § 1 pokryje GOPS w Widawie. 

3. Odpłatność  i  jej  wysokość  bądź  brak  odpłatności osób bezdomnych za usługi określone w § 1, 

określa indywidualna decyzja administracyjna GOPS. 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej następująco : 



ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych łącznie z 1 ciepłym posiłkiem na                    

1 dzień wynosi …..............  zł, słownie ( ….....................................................). 

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  pokrywania  kosztów  pobytu osób skierowanych wyłącznie 

na czas rzeczywistego przebywania w placówce. 

3. Podstawą  rozliczenia  finansowego  będzie  faktura  wraz  z  załączonym zestawieniem imiennym 

obejmującym ilość osób skierowanych, ilość dni pobytu,  kwotę  wniesioną  przez osobę bezdomną 

(zgodną z decyzją GOPS) oraz kwotę do zapłaty przez GOPS w Widawie. Fakturę wraz z rozliczeniem 

za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 7 dnia następnego miesiąca. 

4. Zamawiający  zobowiązuje się  do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za miesiąc 

poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

§ 5 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  bieżącego  sprawowania  nadzoru  na  realizacją niniejszej 

umowy przez upoważnionego do tego pracownika GOPS, a w szczególności do : 

1) kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych; 

2) kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych; 

3) merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) zapewnienia standardu usług świadczonych w prowadzonej placówce na poziomie określonym   

w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie 

minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), 

Prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz 

podjęcia terapii odwykowej i samopomocy , 

2) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny              

w terminie 4 dni od dnia zdarzenia,                                      

3) Wykonawca   zobowiązuje  się   w  czasie   obowiązywania   niniejszej   Umowy,   a  także   po  jej 

wygaśnięciu lub  rozwiązaniu, do  traktowania,  jako poufnych  wszelkich  informacji,  które zostaną 

mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, 

nie  udostępniania  ich w  jakikolwiek sposób  osobom  trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego                         

i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 

4) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: 
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 
b) których   obowiązek   ujawnienia    wynika   z   bezwzględnie   obowiązującego   przepisu   prawa, 
orzeczenia   sądu   lub   decyzji   innego   uprawnionego   organu,   z   zastrzeżeniem  niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji. 
5)  Przekazywane   przez   Zamawiającego   dane   osobowe   dotyczące   kierowanych   osób  przez 
Zamawiającego  będą  przetwarzane  zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady 
( UE)  2016/679   z   dnia  27   kwietnia   2016  r.   w   sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem  danych  osobowych i  w  sprawcach  swobodnego  przepływu  takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Dz. 
Urz.UE L nr 119, s.1).  W wykonaniu obowiązków dotyczących przetwarzania danych Strony zawrą 
umowę poręczenia przetwarzania danych osobowych.  
 



§ 7 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego odstąpić od wykonania zamówienia, 

jak również zmienić jego zakres. 

§ 8 

1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. 

3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w wypadku 

nienależnego wykonania jej przez Wykonawcę. W razie rozwiązania umowy w tym trybie 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia GOPS o wszelkich 

przeszkodach faktycznych i prawnych związanych z realizacja niniejszej umowy, w tym zwłaszcza      

o rezygnacji osoby skierowanej z pobytu w schronisku oraz o ewentualnym cofnięciu Wykonawcy 

zezwolenia na prowadzenie Schroniska. 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

Zamawiającemu przysługują kary umowne, w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) konieczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn lezących po stronie 

Wykonawcy lub niewykonania, bądź zerwania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 6.000 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych). 

2) stwierdzenia przez Zamawiającego z urzędu lub wskutek skargi podopiecznego, nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy – w wysokości 300 zł (trzysta złotych), za każdy 

stwierdzony przypadek niewłaściwego wykonania podmiotu umowy. 

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, będzie podlegać potrąceniu przez Zamawiającego  

z wynagrodzenia Wykonawcy z najbliższej wystawionej przez niego faktury. Potrącenie, o którym 

mowa, będzie dokonane na podstawie noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli kara umowna, określona w ust. 1 pkt. 1, nie zrekompensuje w pełni poniesionej przez 

Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenie od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 10  

Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 11  

Wszelkie   sprawy   nieuregulowane   niniejszą  umową  podlegają  przepisom  ustawy  o   pomocy 

społecznej. 

§ 12 

 Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

§ 13 

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

 

  

    

 Zamawiający                                                                             Wykonawca 


