Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób
zaburzeniami psychicznymi

Umowa

zawarta w dniu ………………… r. w Małogoszczu pomiędzy:
Gminą Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, NIP: 6562218144,
reprezentowaną przez Pana Mariusza Piotrowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
w imieniu której działa Pani Joanna Ziętal – Kierownik Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego następujących usług:
1) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych :
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie
mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 2019 r. poz. 730,
1690.) w zakresie:
a) terapia logopedyczna,
b) terapia psychologiczna,
c) zajęcia Integracji Sensorycznej,
- rehabilitacji fizycznej i ruchowej, usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie
rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598, z późn.
zm.) dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w
przewidywanym wymiarze szacunkowym 12 godzin miesięcznie.
2) Liczba godzin usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3) Miejscem realizacji usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego.
4) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

• kwalifikowanie do zajęć terapeutycznych,
• ustalenie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do możliwości
psychofizycznych dziecka,
• w ramach opieki specjalistycznej wspomaganie rozwoju dziecka w szczególności poprzez
korygowanie odchyleń od normy w zakresie rozwoju i sprawności komunikacyjnych oraz
prowadzenia działań profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń,
• ścisła współpraca z rodzicami w celu zminimalizowania zaburzeń rozwojowych u dzieci,
• prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Usługi, opisane w ust. 1, Wykonawca może wykonać przy pomocy osób trzecich albo
powierzyć wykonanie osobie trzeciej spełniającej wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie rodzajów specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.). Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej, jak za swoje własne.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli kwalifikacji osób wykonujących usługi.
4. Wykonawca oświadcza, że usługi, objęte niniejszą Umową, będzie wykonywał w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie czynności w ramach zleconych
usług oraz za ich rezultat.
6. Kopia decyzji Kierownika MGOPS stanowi zlecenie na wykonanie specjalistycznych usług
opiekuńczych.
7. Za datę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na
rzecz podopiecznych uważa się datę wskazaną w decyzji administracyjnej.

§2
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazanych mu przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi z zachowaniem tajemnicy w zakresie
informacji na temat danych osób korzystających z usług, w tym nie ujawniania informacji o
tym, że dana osoba jest podopiecznym Zamawiającego.

§3
1. Z tytułu wykonania usług, opisanych w § 1 ust. 1, Zamawiający będzie płacić
Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości:
a) terapia logopedyczna: ........ zł brutto (słownie zł........................brutto) za 1 godzinę
specjalistycznych usług opiekuńczych.

b) terapia psychologiczna: ........ zł brutto (słownie zł........................brutto) za 1 godzinę
specjalistycznych usług opiekuńczych.
c) zajęcia integracji sensorycznej: ........ zł brutto (słownie zł........................brutto) za 1
godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
d) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: ………………zł brutto (słownie
zł…………….brutto) za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wynagrodzenie (ust. 1) będzie płatne na podstawie rachunków, wystawianych przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca. Płatność będzie następowała w ciągu 7 dni od
dnia przedłożenia rachunku Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
3. Do każdego rachunku należy dołączyć zestawienie przeprowadzonych w danym miesiącu
specjalistycznych usług, z podaniem daty i czasu trwania.
4. Wykonawca oświadcza, że należności publicznoprawne (podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp.) będzie płacił we własnym
zakresie.
5. Wysokość określona na rachunku przez Wykonawcę będzie kwotą stanowiącą iloczyn liczby
godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonanych w danym miesiącu i stawką za jedną godzinę.
6. W przypadku wyczerpania środków budżetowych na realizację umowy, Zamawiający
zawiesi jej wykonanie do czasu uzyskania nowych środków na jej dokończenie.
7. Wartość wynagrodzenia za świadczenie usług
zabezpieczonych na ten cel w budżecie na rok 2021

nie

może

przekroczyć

kwot

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia ……………….. do ……………….
2. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
3. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana po uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniu
dokonanym przez jedną ze stron.

§5
1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez
niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w pracy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

…………………………
(Zamawiający)

…………………………………..
(Wykonawca)

