
 UMOWA NR MGOPS 010.1.2.2021

na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w miejscu zamieszkania
podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli
(także w święta ) w okresie od 02 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Zawarta w  dniu 02.01.2020 roku w Koźminie Wielkopolskim  

1. Pomiędzy Gminą Koźmin Wielkopolski, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie

Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP 621-16-93-440

       reprezentowanym przez p.o. Kierownika – Katarzynę Cholewińską
            Zwaną dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”

a

2.

       reprezentowaną przez: 08
       zwaną w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi) dla

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo

zamówień publicznych na  świadczenie usług  opiekuńczych na  terenie miasta  i  gminy  Koźmin Wlkp.  w

miejscu  zamieszkania  podopiecznego  od  poniedziałku  do  piątku,  a  w  szczególnych  sytuacjach  od

poniedziałku do niedzieli ( także w święta ) w okresie od 02 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku została

zawarta umowa następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1.   Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług  opiekuńczych dla

osób o których mowa w art. 50 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 12  marca 2004r.  pomocy społecznej (tj. Dz. U. z

2020r.  poz.  1876)   wskazanych przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Koźminie Wlkp.,

zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

 § 2.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości  i  realizacji  warunki  określone w rozdziale  III  ogłoszenia o

zamówieniu z dnia 08.12.2020r.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI  OGÓLNE

§ 1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do

prawidłowego wykonania Umowy.

§ 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy osób objętych pomocą w formie  usług opiekuńczych

do dnia 02 stycznia 2021 roku.

§ 3. Zamawiający zastrzega sobie,  iż lista może ulegać zmianie,  o  czym na bieżąco będzie informował

Wykonawcę.

§ 4. Zamawiający może zamówić mniejszą ilość godzin usług opiekuńczych niż wskazana w rozdziale III

ogłoszenia o zamówieniu i Wykonawca nie będzie  wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

§ 5. Termin rozpoczęcia usług nastąpi w dniu 02 stycznia 2021 roku. Termin zakończenia usług 31 grudnia

2021 roku.

§ 6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów.



§ 7. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

       Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania

przedmiotu zamówienia,

b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości

wykonania umowy.

§ 8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu:

a) powstałych szkód wyrządzonych osobom na mieniu i zdrowiu na zasadach ogólnych.

b) nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9. Rozliczenie będzie następować w oparciu o rzeczywistą ilość wyświadczonych usług opiekuńczych

zgodnie z  przedłożonymi kartami pracy opiekunek.

§ 10. Zamawiający zapłaci dostawcy za jedną godzinę usługi:

-       zł     Słownie:    złotych 00/100 

Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi     zł słownie:   złotych 00/100.

Faktury należy wystawiać na następujące dane:

Gmina Koźmin Wielkopolski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin

Wlkp. NIP  621-16-93-440

§ 11. Wykonawca wystawi fakturę z dołączoną specyfikacją zrealizowanych usług i dostarczy do 5 dnia miesiąca

za miesiąc poprzedni, w miesiącu grudniu 2021r. faktura zostanie wystawiona do dnia 20 grudnia 2021 roku.      

§ 12. Termin płatności  za prawidłowo  wystawioną fakturę – 7 dni  od daty  wpływu faktury.  Ośrodek Pomocy

Społecznej w Koźminie Wlkp. nie jest płatnikiem VAT.

§ 13. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy jest to korzystne dla zamawiającego.

§  14.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  winny  zostać  dokonane  wyłącznie  w   formie  aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca  nie  rozpoczął  usług  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) w przypadku nienależytego świadczenia usług opiekuńczych.

§ 16. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

         Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania

w  terminie  1  miesiąca  od  upływu  terminu  do  zapłaty  faktur,  określonego  w  niniejszej

umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 17. Forma odstąpienia



Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego oświadczenia

i  powinno  zawierać  uzasadnienie. Odstąpienie  może  nastąpić  w  terminie  14  dni  od  dnia  powzięcia

wiadomości o okoliczności stanowiącej postawę odstąpienia od umowy.

§ 18. Wszelkie zawiadomienia,  korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą

Umową  między  Stronami  będzie  sporządzana  na  piśmie  i podpisana  przez  Stronę  zawiadamiającą.

Zawiadomienia mogą być przesłane  faksem, doręczone osobiście, przesłane kurierem lub listem.

§ 19. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy  i  numery faksów podane przez strony.  Każda ze Stron

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numer faksu. Jeżeli

Strona  nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub numeru faksu,  zawiadomienia wysłane na ostatni

adres siedziby lub  numeru faksu, Strony uznają za doręczone.

§  20. Powiadomienie  każdej  ze Stron  Umowy  jest  ważne  tylko  wtedy,  kiedy  odbywa  się   na  piśmie.

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy,  kiedy  zostanie doręczone adresatowi.  W przypadku odmowy

odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

§ 21. Przy  realizacji  niniejszej  Umowy  mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  przepisy  prawa

polskiego.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  23.  Wszystkie  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie  mogą  być  rozstrzygnięte

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

§ 24. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany

do  wyczerpania  przede  wszystkim  drogi  postępowania  reklamacyjnego  polegającego  na  rozpatrzeniu

konkretnego roszczenia od  Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do

zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.

§ 25. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz oferta Wykonawcy

§ 26. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach: 2 egz. dla  Zamawiającego, 1 egz.

dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                                  Wykonawca:


