Załącznik Nr 2
do Zaproszenia do składania ofert
MGOPS-271/15/2020

(Projekt)

UMOWA o zakup usług nr ......2021

zawarta w dniu ..... 2021r. pomiędzy: Miejsko-Gmiunym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sędziszowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów zwanym dalej
„ Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie - Panią Marlenę
Baran przy kontrasygnacie Głównego Księgowego — Pani Marii Zapiór
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Podstawą
dokonany na' podstawie
umowy jest wybór Wykonawcy
art. 1380 (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz:1843
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Przedmiotem niniejszej umowy jest Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym
z terenu miasta i gminy Sędziszów w formie miejsc noclegowych (schronisko) w 2021r
przez Wykonawcę w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji Wykonawcy,
mieszczącym Się W ....... 1.1.1... zwanym dalej „Schroniskiem” dla bezdomnych z terenu
miasta i gminy Sędziszów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
warunkującej skorzystanie ze schronienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego zał. nr.1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia................... stanowiącą
zał. nr 2 do umowy.
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Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia schronienia bezdomnym
znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej będącymi klientami
Zamawiającego, spełniającymi warunki, o których mowa w $ 1.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.w sprawie minimalnych standardów
nóclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi ogrzewalni (Dz.U. z 20ł8r., poz. 896)
3. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć skierowaną przez Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie osobę do Schroniska Wykonawcy i zapewnić
jej warunki pobytu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społęcznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie minimalnych standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi ogrzewalni (Dz.U. z 2018r., poz. 896).
4. Zleceniobiorca
zobowiązany jest do przestrzegania rozporządzenia 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 sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
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04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawy z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. ).
5. Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osób o których mowa w ust.4
w innych celach niż jest to niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostępność do miejsc w Schronisku w ramach
posiadania wolnych miejsc.
7. Wykonawca zobowiązany jest w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie
oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów.
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Całkowity koszt pobytu w Schronisku ustala się następująco:
- za jedną osobę
skierowaną przez Zamawiającego na kwotę brutto ....... „.. zł (słownie:
rea ) na osobodobę niezależnie od ilości dni w których
korzystał zainteresowany w danym miesiącu.
2. Ceny o których mowa w $ 3 ust. 1 nie podlegają zmianie ani waloryzacji przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie liczby faktycznie skierowanych osób.
1.

aaa

aaa

aaa iii

$4
Zamawiającemu, po upływie każdego miesiąca
kalendarzowego, nie później jednak niż do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni- specyfikację, w której zawrze:
1) imię i nazwisko osoby skierowanej,
2) kwotę poniesionego kosztu za pobyt osób skierowanych przez Zamawiającego do
Schroniska Wykonawcy.
2. Do specyfikacji Wykonawca zobowiązany
dołączyć fakturę,
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w- $3, będzie płatne przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od doręczenia Faktury VAT
wystawionej na Nabywcę: Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów NIP
6562164804, , Odbiorca- Płatnik — Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sędziszowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów. Zapłata rachunku nastąpi
przelewem z konta Ośrodka Pomocy Społecznej na konto podane w treści faktury.
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W przypadku nie pojawienia się w Schronisku osoby skierowanej
Wykonawca niezwłocznie powiadomi
tym fakcie Zamawiającego .
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1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn niezależnych od
1
Zamawiającego w wysokości
tys. zł. (Zamawiający nie odpowiada za niewłaściwe
zachowanie osób skierowanych przez Zamawiającego do Schroniska Wykonawcy).
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 1 tys. zł.
2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowna z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci kary umowńe za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 1 tys. zł.
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Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i obowiązuje do dnia 31.12.,2021r.
38

Każda ze stron może odstąpić od umowy w razie naruszenia przez drugą stronę
postanowień umowy, a zwłaszcza w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonywania swoich obowiązków.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem jej obowiązywania ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca utraci uprawnienia do realizacji usług
objętych umową oraz jeżeli organ kontrolujący stwierdzi istotne uchybienia w
wykonywanych przez Wykonawcę usługach opisanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dokonane na piśmie pod rygorem
nieważności w terminie 7 dni od zaistnienie okoliczności uzasadniającej odstąpienie i
powinno zawierać uzasadnienie.
4.
W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach . W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji postanowień niniejszej umowy przy
pomocy swóich pracowników.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz.U.2019.1507 t.j. ze zm.).
-rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2018r.
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych
w sprawie minimalnych
i ogrzewalni (Dz.U. z 2018r., poz. 896).
- rozporządzenie 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1),
-ustawa z dn. 10.05.2018r.0 ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.
- Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:
- opis przedmiotu zamówienia (zał. 1),
oferta Wykonawcy(zał. 2).
-regulamin schroniska Wykonawcy(zał. 3).

-

a

Zamawiający

Wykonawca

py

W
A

