Załącznik nr3 do zapytania ofertowego
na świadczenie usług schronienia dla
osób bezdomnych

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu……………………... , pomiędzy:
Gminą Małogoszcz / Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Małogoszczu (MGOPS w Małogoszczu), ul. Jaszowskiego 3a 28-366 Małogoszcz,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Joanna Ziętal - Kierownika MGOPS w Małogoszczu
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………………….
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na podst. art. 4 pkt. 8
cytowanej ustawy.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług schronienia osobom
bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Małogoszcz oraz innym osobom
w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych
potrzeb
życiowych,
a
także
świadczenie
schronienia
tymczasowego(trwającego nie dłużej niż 4 miesiące)osobom bezdomnym, które
posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
2.W celu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania
osób bezdomnych z terenu Gminy Małogoszcz oraz innych osób w uzasadnionych
przypadkach, skierowanych przez Zamawiającego oraz udzielania im schronienia z
usługami opiekuńczymi, poprzez umieszczenie ich w prowadzonym Schronisku dla
Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi.....................(adres schroniska)
3.Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w § 1pkt 1odbywa się na
podstawie wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małogoszczu decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§3
1.Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym i w ciągu roku osób
bezdomnych wynosić będzie-1 osoba.
2.Strony ustalają, iż podana przez Zamawiającego w ust. 1 ilość osób bezdomnych
jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób
wymienionych w ust.1w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
3.Wykonawca oświadcza, że przyjmuje określone w §2ust.2 zastrzeżenia i z tego
tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec
Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w § 1,
dla osób skierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Małogoszczu.
§4
Zasady odpłatności
Strony ustalają następujące zasady odpłatności za pobyt w schronisku:
1. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych których
dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustala się miesięczną odpłatność za
pobyt w schronisku w wysokości 30% dochodu samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych.
2. W przypadku osoby posiadającej dochód przekraczający kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej, będą one wnosić miesięczną opłatę
w wysokości i na zasadach określonych Uchwałą Nr XII/100/19 Rady Miejskiej
w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,
niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małogoszcz, a realizującymi
zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym
w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Małogoszcz (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego poz. 4123), a pozostałą
część opłaty za usługi określone w § 2. pokryje MGOPS w Małogoszczu.
3. Odpłatność i jej wysokość bądź brak odpłatności osób bezdomnych za usługi
określone w § 1, określa indywidualna decyzja administracyjna MGOPS
w Małogoszczu.
§5
1. Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej
następująco:
- ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych łącznie z 1 ciepłym posiłkiem
na
1
dzień
wynosi
.....................,
słownie
(
.............................…………...............................…)
2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych
wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
3. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura wraz z załączonym zestawieniem
imiennym obejmującym ilość osób skierowanych, ilość dni pobytu, kwotę wniesioną
przez osobę bezdomną (zgodną z decyzją MGOPS w Małogoszczu) oraz kwotę do
zapłaty przez MGOPS w Małogoszczu. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc
poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej
kwoty za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Całkowita wartość usługi w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może
przekroczyć ………………………….

§6
Nadzór nad realizacją umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru na realizacją
niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika MGOPS w Małogoszczu,
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.
§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia
zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy,
2. zapewnienia bezdomnym 1 ciepłego posiłku w miejscu do tego przeznaczonym,
3. zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania brudnej
odzieży,
4. zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków
dostępnych bez recepty,
5. zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC
i łazienki,
6. zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na
wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
7. współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu
w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
i zawartych kontraktów socjalnych,
8. pisemnego informowania Zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem
przyczyny w terminie 4 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
9. informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących
bezdomnego, a mających wpływ na wydaną decyzje np. sytuacja zawodowa lub
finansowa bezdomnego.
§8
Termin realizacji
1. Umowa obowiązuje od dnia …………………………………..
2. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za
porozumieniem stron.
§9
Odstąpienie od umowy
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, a
w szczególności nienależycie wykonuje usługi, o których mowa w § 6 niniejszej umowy,
Zamawiający może rozwiązać niezwłocznie niniejsza umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§10
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom ustawy
o pomocy społecznej.

3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby
zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

………………………
ZAMAWIAJĄCY

……………………
WYKONAWCA

