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Załącznik nr 3  

do Rozeznania cenowego 

 

PROJEKT UMOWY  

zawartej w dniu  …………………. 2018 r. w Żurominie, pomiędzy: 

 

 

Gminą i Miastem Żuromin- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurominie,                

ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin, NIP: 5110270269, zwanym w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1)Pana Andrzeja Wiśniewskiego  - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w  Żurominie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin 

 z dnia 26 października 2016 r. 

 

 a  

……………................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  
 
reprezentowaną/ym przez Pana/Panią 
…………................................…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy                  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2018 r., poz.1986.)oraz 
Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowego tymczasowego schronienia 
osobom tego pozbawionym (kobietom i/lub mężczyznom) z terenu Gminy i Miasta Żuromin            
w schronisku dla osób bezdomnych. 

2. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie: (podać dokładny adres schroniska) 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zapewnia minimalne standardy usług świadczonych dla osób bezdomnych oraz 
minimalne standardy obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych 
zgodnie z załącznikiem nr 2, określonym  w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  
( Dz. U. z 2018 r., poz. 896).Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej (Dz.U., poz. 700) podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie 
w/w ustawy, tj. ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające 
standardów określonych w przywołanym powyżej rozporządzeniu obowiązane są dostosować 
się do tych standardów do dnia 31.12.2020 r. 

4. Szacunkowa liczba osób, dla których zachodzi konieczność udzielenia pomocy w formie 
schronienia w okresie realizacji usługi – 4 osoby (kobiety i/lub mężczyźni). 

5. Podana przez Zamawiającego liczba osób jest ilością przewidywaną w całym okresie 
realizacji usługi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, 
wymienionych w ust.4. 

7. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje zastrzeżenia wymienione w pkt.6 i z tego tytułu nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gotowości przyjęcia osób kierowanych przez            
M-GOPS w Żurominie przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 2 

1. Tymczasowe schronienie osób, dla których zachodzi konieczność udzielenia pomocy w formie   
schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania, które stanowić będzie podstawę 
do ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku. 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 wydawane będzie przez Kierownika  Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie lub inną osobę upoważnioną, po 
uprzednim spełnieniu przez osobę kierowaną do schroniska wymogów, określonych ustawą  
pomocy społecznej. 

3. Podmiot udzielający tymczasowego całodobowego schronienia w ramach realizowanej usługi 
zobowiązany będzie do świadczenia dla skierowanych osób usług socjalno-bytowych m.in. 
poprzez zapewnienie schronienia, całodobowego wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz 
usług skierowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności                       
i uzyskanie samodzielności życiowej w ramach realizowanych kontraktów socjalnych. 

§ 3 

 
1. Strony zgodnie ustalają, iż koszt dobowego pobytu 1 osoby w schronisku wynosi           

............................................. ………………………………………………zł brutto, 
 
         słownie:(.....................................................……………………………………………………………..).  
 

2.  Zamawiający będzie dokonywać zapłaty za faktyczną ilość osób, korzystających z usług     
świadczonych przez schronisko. 

3.   Koszt pobytu naliczony będzie przez pomnożenie liczby dni, które osoba skierowana spędziła                   
w  schronisku i w wysokości ustalonej stawki dziennego pobytu. 

4.  Zapłata za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie wystawionej przez schronisko 

faktury/rachunku lub noty księgowej. 

   5. Fakturę, rachunek lub notę księgową schronisko zobowiązane będzie składać w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. 

4. Faktura, rachunek lub nota księgowa za m-c grudzień 2019 r. winna być złożona w siedzibie 
Miejsko-  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żurominie do dnia 17 grudnia 2019 r. 

5. Kwota wskazana na fakturze, rachunku lub nocie księgowej przekazywana będzie na rachunek 
wskazany przez schronisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury, rachunku lub noty księgowej. 

6. Brak złożenia w terminie faktury, rachunku lub noty księgowej skutkuje możliwością odmowy 
       przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie opłacenia pobytu za osoby.  

7. Osoba umieszczona w schronisku, która posiada własny dochód przekraczający kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
  ( Dz. U. 2018, poz. 1508 ze zm. )zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności zgodnie             
z Uchwałą Nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia12 kwietnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
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Odpłatność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie stanowić będzie 
różnicę pomiędzy kosztem pobytu, a odpłatnością wnoszoną przez osobę skierowaną. 

8. W przypadku osoby nie posiadającej dochodu lub osoby, której dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

      ( Dz. U. 2018, poz. 1508 ze zm. ) koszty pobytu w schronisku pokrywa w całości Miejsko- 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie. 

 
§ 4 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej 

umowy, 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, 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
 
1) świadczenia usług, o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem usług, określonym  

w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3, 

2) współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji indywidualnych programów  
wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych,  

3) pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 
3dni od dnia zaistnienia zdarzenia, 

4) informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących bezdomnego, a mających 
wpływ na wydaną decyzję np. sytuacja zawodowa lub finansowa bezdomnego. 

 
 

§ 6 
 

Niniejsza umowa obowiązuje od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. 

 

§ 7 

1.Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę z miesięcznym wypowiedzeniem.  

2.W przypadku rozwiązania umowy, wszystkie osoby posiadające wcześniej wydane skierowania,    

mogą pozostać w placówce do końca okresu, na który zostało wydane skierowanie, a koszt ich 

pobytu pokryje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie zgodnie z ustalonymi 

wcześniej zasadami. 

3.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca nie dotrzymuje warunków określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 8 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy strony będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygać w drodze negocjacji, a w dalszej kolejności mogą być poddane rozstrzygnięciu 

właściwemu dla  Zamawiającego Sądowi. 
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§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

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

 

 

 

 

   ………………………………………………         ……………………………………………… 

                        Zamawiający                                                         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


