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Nr sprawy: ZP-US/05/2020-RPO           Załącznik nr 3B do Ogłoszenia o zamówieniu 
 

UMOWA NR ………. 
 
zawarta w Szczecinie w dniu ……………………  pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin - Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  ul. Krucza 17, 71-747 
Szczecin, reprezentowaną przez: Dyrektora Adama Ciemniaka działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecina Nr WO-I.0………………. z dnia ……… do 
dokonywania czynności faktycznych i prawnych w sprawach związanych z realizacją projektu pn. 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, dofinansowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
firma przedsiębiorcy: 
siedziba: 
NIP:     
REGON: 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (jeśli dotyczy): 
reprezentowana przez 
zamieszkałego 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

społeczne pn. „Usługi specjalistyczne ……” w trybie określonym w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1834a ze zm.), dalej zwaną 
„ustawą”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu wymienione w zdaniu poprzedzającym, dalej „Ogłoszenie” wraz z 
załącznikami, jak również dokumenty składające się na złożoną w tym postępowaniu ofertę 
Wykonawcy, wybraną przez Zamawiającego, zwaną dalej „Ofertą”, stanowią integralną część 
umowy. 

3. Niniejsza umowa zawierana jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe 
wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
oraz budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz opiekunów faktycznych specjalistycznej usługi 
polegającej na indywidualnym poradnictwie w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego osoby 
niesamodzielnej w ramach „mobilnego zespołu”, z zakresu ………………………………….. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Ogłoszeniu. 
3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany określonego w ust. 3 terminu rozpoczęcia 

realizacji niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia przez strony, że usługi 
świadczone w ramach realizacji niniejszej umowy będą realizowane w sposób zdalny, tj.: online lub/i 
telefonicznie. Świadczenie usług w sposób zdalny wymaga pisemnej lub elektronicznej akceptacji 
Zamawiającego. 
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§ 2 

1. W sprawach realizacji umowy Strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu oraz poczty 
elektronicznej: 
1) ze strony Zamawiającego wskazano następujące: 

a) nr telefonu: 
b) adres poczty elektronicznej: 

2) ze strony Wykonawcy wskazano następujące: 
a) nr telefonu: 
b) adres poczty elektronicznej: 

4. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu 
umowy oraz odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego:   ……….…………….…………….. 
2) ze strony Wykonawcy: ………………………….. 

3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

4. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie 
zobowiązany do osobistego stawienia się w terminie wcześniej ustalonym w siedzibie 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. 

 
§ 3 

1. Osoba, która będzie realizowała usługę na stanowisku …………., zwana dalej „Specjalistą”, została 
wskazana w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy ze 
szczególną starannością i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy. 

3. W przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności z powodu, której Specjalista realizujący/a 
zamówienie nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać do wykonania przedmiotu umowy inną osobę o doświadczeniu i 
kwalifikacjach nie gorszych od wskazanych w Ogłoszeniu, a jeżeli Wykonawca otrzymał punkty w 
kryteriach dodatkowych, osoba, która zostanie wskazana do wykonania umowy musi posiadać 
nie gorsze doświadczenie i kwalifikacje od osoby, za które Wykonawca otrzymał punkty. Ponadto 
nowa osoba musi spełniać pozostałe wymogi określone w Ogłoszeniu. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz za 
pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 3, nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 
6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych naruszeniach, z przyczyny leżącej po stronie 
Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
umowy.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala się na 
kwotę:…..………………. zł brutto (słownie: …………………. 00/100) i obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Podana w ofercie cena za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi wynosi: …………. zł 
brutto (słownie: ………………………………). Maksymalna liczba godzin w całym okresie 
obowiązywania umowy wynosi ……………………… godzin zegarowych. 
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3. Z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym składek ZUS płatnika – jeżeli dotyczy*. 

4. Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne. 
Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności: 
koszty dojazdu Wykonawcy do miejsc świadczenia usługi. Wykonawcy nie będzie przysługiwał 
zwrot jakichkolwiek kosztów. 

5. Szczegółowy harmonogram pracy Wykonawca będzie ustalał na bieżąco z Zamawiającym. 
6. Czas dojazdu Specjalisty w ramach wykonywania usługi, nie będzie uważany za czas świadczenia 

usługi i za ten czas Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 
7. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie ostatecznie ustalona na podstawie faktycznej ilości 

zrealizowanych godzin zegarowych – w oparciu o cenę za jedną godzinę zegarową określoną w 
ust. 2. 

8. Wynagrodzenie miesięczne będzie wypłacane Wykonawcy za miesiąc, następujący po każdym 
miesiącu kalendarzowym, w którym Wykonawca realizował usługę, na podstawie wystawionego 
rachunku lub faktury VAT. 

9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną usługę, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku lub na fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT, z 
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem 
wskazanym w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. Gdy w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia 
zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

10. Warunkiem zapłaty będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy i wypełniona miesięczna 
karta czasu pracy. Wzór karty czasu pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

2) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 100 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

5. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 
 

§ 6 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez oświadczenie 

złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o zajściu następującej 
okoliczności: 
1) jeżeli pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszania postanowień umowy lub do 

zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
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2) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa zdaniu 
pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Postanowienie ust. 1 i 2 nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. Odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia, którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z umownego prawa 
odstąpienia, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2022 r. 
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa,  

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Zamawiający 
zawarł umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i podlegają udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
 
............................................     ........................................... 
    Zamawiający             Wykonawca 


