Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
PS.III.273.11.2017

UMOWA NR

- wzór

zawarta w dniu …………………………

pomiędzy :
Gminą Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna, NIP 663 000 8207,
Regon 291009870 reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 Panią Bożenę Bętkowską działającą na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej,
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części Wykonawcą
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.4 pky.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) na
okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018r.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i
mężczyzn) z terenu gminy Skarżysko – Kamienna zawierających: nocleg , trzy posiłki dziennie
w tym jeden gorący, podstawowe warunki socjalne(kąpiel, odzież, środki czystości ,
podstawowe leki), prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu uregulowanie podstawowych
spraw życiowych oraz rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej,
współpracę z MOPS W Skarżysku – Kamiennej w zakresie realizacji indywidualnych
programów wychodzenia z bezdomności , dowóz osób bezdomnych do schroniska .
§2
1. Strony umowy postanawiają , że usługi schronienia świadczone będą w schronisku
Wykonawcy.
2. Maksymalna miesięczna szacunkowa liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 15 osób.
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone
będą usługi schronienia i liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób,
które wymagają pomocy w formie schronienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie
wyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Usługi świadczone będą w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne i skierowanie
wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich
wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert.

6. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie
sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby skierowanej przez MOPS Skarżysko – Kamienna do
schroniska.
7. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o prowadzeniu czynności
zmierzających do wyprowadzenia osoby z bezdomności.
§3
1. Ryczałtowa cena jednostkowa jednego świadczenia (jedna doba) dla jednej osoby wynosi
……………………zł, (słownie zł………………………………………………………………………………………………)
w tym wartość jednego gorącego posiłku …………...(słownie zł:………………………………………..)
2. Całkowitą wartość zamówienia na podstawie złożonej oferty cenowej ustala się na kwotę
brutto …………………..( słownie zł…………………………………………………………………………………..)
3. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby będzie wynikał z ryczałtowej ceny za jedno świadczenie
pomnożonej przez liczbę faktycznych świadczeń w danym miesiącu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu za osoby skierowane wyłącznie za
czas rzeczywistego przebywania danej osoby w schronisku
§4
1. Rozliczenie usług następować będzie co miesiąc. W terminie do 5 dnia następnego miesiąca
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwie faktury/ noty obciążeniowe, jedna za gorący
posiłek, druga za koszty pobytu wraz z imiennym wykaz osób objętych usługą schronienia
oraz termin pobytu w schronisku.
2. Faktury/ noty obciążeniowe należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko – Kamienna,
NIP 663 000 8207
Odbiorca/Płatnik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 19.
§5
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego odstąpić od wykonania
zamówienia, jak również zmienić jego zakresu.
2. W przypadku , gdy Wykonawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy przestanie
świadczyć usługi w niej określone to Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar
umownych w wysokości 1 % kwoty określonej w §3 pkt.2 tej umowy za każdy dzień
przerwy w świadczeniu usług.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w §3 pkt.2 umowy.
§6
1. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy a w
szczególności nienależycie wykonuje usługi, o których mowa w §1 pkt. 2 umowy Zamawiający
może rozwiązać niezwłocznie niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i
prawem naliczania kar umownych, wskazanych w § 5 pkt.3.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenia w trybie określonym w ust.2 Wykonawca zobowiązany będzie
do realizowania dostaw na warunkach określonych niniejszą umową.

§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks Cywilny
3. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez
właściwe miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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