
 ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ  

 

UMOWA NA USŁUGI SPOŁECZNE UDZIELENIE SCHRONIENIA W OGRZEWALNI 
MOPS.…. 

Zawarta w dniu ………  roku pomiędzy:  

Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: ………- 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, 

reprezentowanym przez Dyrektora Panią …….., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ………, zwanym 

dalej Zamawiającym 

a  

………….. z siedzibą w …………., NIP ………, reprezentowanym przez: ………………………………, 

zwanego dalej Wykonawcą,  
 

wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji (art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zw. dalej Pzp 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług świadczonych w ogrzewalni dla osób 

bezdomnych, szczegółowo opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu znak ……………….. oraz OPZ stanowiących 
integralną część umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 z należytą starannością oraz 
oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.  

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w …………………………… (nazwa i adres 
placówki/placówek).  

4. Świadczenie usług w ogrzewalni, o których mowa w ust. 1 będzie realizowane w oparciu o ustawę o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zwaną dalej ustawą Ups. oraz obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady 

Miejskiej Kętrzyn.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu 1 egz. regulaminu ogrzewalni, do 

którego będą kierowane osoby przez Zamawiającego.  
 

§ 2 
1. Udzielenie schronienia w ogrzewalni następuje poprzez przyznanie przez Zamawiającego tymczasowo miejsca 

w ogrzewalni dla bezdomnych.  

2. Liczba osób bezdomnych kierowana do noclegowni dla bezdomnych będzie wynosić 2. Liczba osób 

kierowanych może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od liczby zgłaszanych się do Zamawiającego 

osób bezdomnych.  

 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia standardu świadczonych usług podczas trwania umowy, 

2) informowania Zamawiającego o stanie wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności o wszelkich 

zagrożeniach, 

3) bieżącego informowania Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację usługi  

a zwłaszcza o nieobecności osoby bezdomnej, 

4) realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia 

i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji 

i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją 

powierzonych zadań, 

5) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów 

prawa, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym 



dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w 

stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma 

również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych 

osobowych w przypadku ich zaistnienia, 

6) nie pobierania od osób, którym będzie świadczyć usługi schronienia w ogrzewalni żadnych dodatkowych 

opłat, 

7) nie powierzania wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

8) umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie Zamawiającego.  

§ 4 
Zamawiający ma prawo do:  

1) kontroli merytorycznej usług stanowiących przedmiot umowy w miejscu ich świadczenia, 

2) odstąpienia od umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu przez Wykonawcę 

zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.  

 

§ 5 
Termin rozpoczęcia zamówienia stanowiącego przedmiot umowy ustala się na dzień 1 stycznia 2023 roku,  

a termin zakończenia na dzień 31 grudnia 2023 roku.  

 

§ 6 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

2. Okres rozliczeniowy za realizację przedmiotu umowy obejmować będzie 1 miesiąc.  

3. Cena całkowita za skierowanie 1 osoby bezdomnej do ogrzewalni wynosi: …….. zł brutto (słownie: 

………………… brutto) za jeden dzień pobytu w ogrzewalni (za jedną osobę). Ostateczna cena za realizację 

przedmiotu umowy w danym miesiącu zostanie obliczona w oparciu o liczbę faktycznych dni pobytu osoby 
bezdomnej.  

4. Wartość umowy (maksymalne wynagrodzenie) ustala się na łączna kwotę: ……..zł brutto (słownie: 
……………..brutto). 

5. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 3 ustala się za każdy dzień pobytu osoby bezdomnej w ogrzewalni.  

6. Kwota, o której mowa w ust. 3 i 4, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją.  

7. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób w zakresie świadczonych usług, do 
potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych usług.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się co miesiąc tj. w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca 

za miesiąc poprzedni.  

 
9. Wykonawca wraz z fakturą/rachunkiem/notą księgową jest zobowiązany doręczyć: kopię listy osób 

przebywających w ogrzewalni.  

10. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane usługi, następować będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………, w terminie 14 dni od daty przedłożenia, prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 
lub noty księgowej u Zamawiającego.  

11. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku za wykonaną usługę, gdzie nabywcą 

będzie: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn, NIP: 7422051331, a odbiorcą: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11; 11-400 Kętrzyn.  

12. Za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 

dzień.  



§ 7 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.  

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy do czasu, kiedy 
Wykonawca naprawi powstałą szkodę w pełnej wysokości.  

3. Za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:  

1) nieuzasadnione niezrealizowanie zakresu usług lub nienależyte zrealizowanie usług, w wys. 10% wartości 
umowy stanowiącej równowartość miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający jej naliczenie,   

2) nieprowadzenie bądź niekompletne prowadzenie dokumentacji w wys. 2% wartości umowy stanowiącej 
równowartość miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający jej naliczenie.     

4. Zamawiający zastrzega prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy 

w sytuacjach niewymienionych w ust. 3, a które wystąpią przy realizacji umowy w wysokości do 10% wartości 
umowy stanowiącej równowartość miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający jej naliczenie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej Wykonawcy 

zapłaty.  

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia  odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych  do wysokości poniesionej szkody. 

 
7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy, jeśli było to 

spowodowane przyczynami siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego 

od stron, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w całości lub w części, okresowo lub na stałe, któremu nie 

można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Zleceniodawca i Wykonawca ma 

prawo anulowania części, bądź całości zamówienia, bez jakiegokolwiek obciążenia obu stron w przypadku 

zdarzenia losowego mogącego mieć wpływ na prawidłową realizację umowy np. kataklizmów itp. W przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby zamówienie zostało 

zrealizowane. Strony zobligowane są także do stworzenia stosownego protokołu potwierdzającego, że dana 

sytuacja miała miejsce wraz z podaniem potencjalnych rozwiązań.  

8. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą 

o przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 8 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:  
1) liczby osób, którym udzieli się schronienie w ogrzewalni,  

2) wartości zamówienia w przypadku zmiany:  
a) liczby osób, którym udzieli się schronienia w ogrzewalni,  

3) zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść lub przedmiot umowy, w 

szczególności zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie udzielania schronienia w ogrzewalni. 

 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany nieistotne postanowień zawartej umowy, rozumiane w ten sposób, że wiedza 

o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania.  

3. Warunkiem dokonania zmiany jest pisemne zawiadomienie z podaniem wystąpienia okoliczności.  

4. Zmiany umowy są możliwe tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  
  

6. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  



7. Jeżeli Wykonawca nie realizuje zamówienia terminowo pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego w 

formie pisemnej, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne 

nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, o której mowa 

w § 7 niniejszej umowy.  

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, jak również rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.  

 

§ 9 
1. Umowę zwiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem 

powszechnym właściwym dla Zamawiającego.  

 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  

           Wykonawca:                                                                                                        Zamawiający: 


