Załącznik nr 2 do oferty na wykonywanie
usług udzielania schronienia osobom bezdomnym

MOPS.1130…..2020

UMOWA NA ZAKUP USŁUGI
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM
BEZDOMNYM
zawarta w dniu ………. 2020 r. w Przecławiu, pomiędzy:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z siedzibą w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7,
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Kierownika MOPS Lucjana Łazarza,
przy kontrasygnacie głównego księgowego MOPS Moniki Kopacz,
a
…………………………………………………………………………………………………….
– zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści :
§1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi schronienia dla
bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Przecław, polegającej na udzieleniu
schronienia osobom tego pozbawionym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia
lub zmniejszenia ilości osób w zależności od potrzeb.
§2
1. Zamawiający wskazuje, iż osoba która ma zostać przyjęta do placówki prowadzonej przez
Wykonawcę winna spełniać następujące warunki :
a) jest zdolna do samoobsługi i nie wymaga całodobowej opieki;
b) nie przejawia silnych zaburzeń psychicznych;
c) posiada ustaloną tożsamość.
2. Z chwilą utraty przez osobę bezdomną zdolności do samoobsługi Zamawiający
zobowiązuje się, w możliwie jak najszybszym terminie, zapewnić osobie bezdomnej opiekę w
odpowiedniej placówce całodobowej opieki .
§3
Usługi udzielenia schronienia osobom bezdomnym obejmują w szczególności:
a) okresowe schronienie,
b) w okresie stanu epidemii zapewnienie miejsca w izolatorium,
c) całodzienne wyżywienie,
d) umożliwienie wykonania czynności higienicznych i prania odzieży,
e) podstawowych środków czystości i higieny osobistej,
f) w miarę możliwości odzież i obuwie stosownie do pory roku,
g) ułatwienie dostępu do opieki medycznej,
h) pomoc w terapii uzależnień,

i) pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej,
j) pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności,
k) pomoc w poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania.
§4
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
a)
b)
c)
d)
e)

prawidłową realizację zadań określonych w niniejszej Umowie,
rzetelność prowadzonej dokumentacji dotyczącej osób przebywających w placówce,
dbanie o właściwy stan sanitarny placówki, zgodnie z wymogami przepisów prawa,
przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
aktywizowanie osób bezdomnych przebywających w placówce do pracy na rzecz
Schroniska,
f) podejmowanie działań służących readaptacji przebywających w placówce oraz działań
motywujących do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielnienia się,
g) poinformowania Zamawiającego o całkowitym wydaleniu bezdomnego z placówki lub
o dobrowolnym opuszczeniu placówki przez bezdomnego w terminie 7 dni od
wydarzenia
§5
1. Wykonawca będzie wykonywał usługi udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rzecz
konkretnej osoby, wskazanej imiennie przez Zamawiającego, na podstawie decyzji
administracyjnej przyznającej tej osobie prawo do usługi.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku odbywa się na podstawie
decyzji administracyjnej przyznającej schronienie, wydanej przez osobę upoważnioną do tych
czynności. Jeden egzemplarz wydanej decyzji o przyznaniu schronienia do wiadomości
otrzyma Wykonawca.
3. Umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku wymagać będzie uprzednio uzgodnienia tego
faktu telefonicznie lub e-mailem z kierującym schroniskiem i wyrażeniem przez niego zgody.
4. Decyzja, o której mowa powyżej wydawana jest przez upoważnionego pracownika
Zlecającego na podstawie:
a) pisemnej prośby osoby bezdomnej skierowanej do Wykonawcy o przyznanie pomocy
w formie schronienia oraz zobowiązania do przestrzegania regulaminu schroniska,
b) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z osobą ubiegającą się o
przyznanie schronienia w schronisku wraz z kompletem dokumentów,
c) kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy świadczeniobiorcą pomocy społecznej w
formie schronienia a pracownikiem socjalnym Zamawiajacego.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji usług po otrzymaniu zlecenia od
Zamawiającego.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
§7
Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku:
Odpłatność za pobyt wynosi …………. zł miesięcznie ( słownie: …….) za jedną osobę
przebywającą w schronisku , proporcjonalnie do czasu jej przebywania, w rozliczeniu
miesięcznym przyjmując że miesiąc ma 30 dni.
§8
1. W przypadku osoby posiadającej dochód, będzie ona wnosić miesięczną opłatę za pobyt w
schronisku w wysokości i na zasadach określonych w art. 97 ust.1 i ust. 1a, ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. oraz uchwale Rady Miejskiej w Przecławiu

określającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osobę bezdomną za pobyt
w schronisku.
2. W przypadku gdy osoba skierowana do schroniska nie posiada żadnego dochodu ,
Zamawiający w całości pokrywa koszty jej pobytu w schronisku.
3. Zasady związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w schronisku każdorazowo określa
Zamawiający w indywidualnej decyzji administracyjnej kierującej osobę bezdomną do
schroniska.
§9
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy należności pieniężnych
wynikających z rozliczenia po otrzymaniu wykazu czasu przebywania osoby w placówce
(liczby dni pobytu w placówce). Wykonawca nie pobiera odpłatności za tzw. gotowość, tylko
za czas pobytu osób skierowanych na podstawie decyzji przyznającej prawo do usługi.
§ 10
1. Odpłatność, o której mowa w § 9, za wykonaną usługę zapewnienia schronienia osobie
bezdomnej będzie regulowana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy w
oparciu o noty księgowe wystawione i doręczone do 15-go dnia każdego kolejnego miesiąca za
miesiąc poprzedni, natomiast za m-c grudzień do dnia 20-go .
Nota winna być wystawiona na:
NABYWCA:
Gmina Przecław
ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław
NIP 817-197-99-11
ODBIORCA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu
ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław
2. Należności będą przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………,
do dnia 20 każdego kolejnego m-ca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem grudnia.
3. Brak złożonej w terminie noty księgowej, o której mowa w § 5, skutkuje możliwością
odmowy przez Wykonawcę opłacenia za wykonaną usługę.
§ 11
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego placówka spełnia standardy obiektów
i usług dla osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem MRPIPS z dnia 27.04.2018 r. w
sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych ,schronisk dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę
do przestrzegania w/w standardów w okresie trwania Umowy.
2. Kierownik Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione mają prawo dokonywania
kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym niniejszą Umową w tym zgodności
świadczonych usług ze standardami określonymi w przepisach prawa.
3. Strony umowy wspólnie postanawiają o możliwości spotkań o charakterze informacyjno konsultacyjnym, mającym na celu omówienie wszelkich spraw dotyczących realizacji zadań
w przedmiocie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 30dniowego terminu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

§ 12
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
wypłaty wynagrodzenia jedynie za usługi udzielenia schronienia wykonane do dnia odstąpienia
od umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym .
§ 13
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi.
§ 14
Strony oświadczają że dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby realizacji zadania
opisanego w niniejszej Umowie oraz że będą wypełnione obowiązki informacyjne wobec osób
fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu
realizowania zapisów Umowy
§ 15
1. Zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony uzgadniają, że nie wiążą je żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiajacego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy stanie się z jakichkolwiek przyczyn
nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
Strony są w takim przypadku zobowiązane są do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego
postanowienia takim, które najbardziej odpowiada ich intencjom. Analogiczny obowiązek
powstaje w chwili gdy w trakcie wykonywania niniejszej umowy wyniknie z niej luka
wymagająca uzupełnienia.
§ 16
1. Podpisując umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy
egzemplarz.
2. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Zamawiający

……………………………………………….

Wykonawca

…………………………………………………

