
 

 

UMOWA/PROJEKT 

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
 

zawarta w dniu …. …………………. w Stopnicy pomiędzy:  

 

Nabywcą: Gminą Stopnica, z siedzibą 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 

posiadającą NIP: 6551768527, Płatnikiem/Odbiorcą: Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, z siedzibą w 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, reprezentowanym przez                         

Ewę Naporowską – kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, 

zwanym dalej ,,Zleceniodawca” 

a 

…………………………………………………………………………………………………..,  

zwanym    dalej ,,Zleceniobiorca”. 
 

Strony zawierają umowę następującej treści:  
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu pomocy 

społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, polegające na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych  i obejmują usługi logopedyczne - w wymiarze 

……. godzin w każdym miesiącu od dnia ………… r. do dnia ………………. r. na 

rzecz dziecka …………………………., zamieszkałego 

w…………………………………….., gmina Stopnica; 

 

2. Wymienione w ust. 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują czynności  

określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Świadczenie usług opiekuńczych będących przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca nie może powierzyć innym osobom.  
 

§ 2  

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi o której mowa w §1 pkt 1.1                     

w następujące dni  tygodnia ………………., w ilości ………………. godzin w 

każdym miesiącu. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie (np. e-mail: 

gops@stopnica.pl) Zleceniodawcę o każdej zmianie dnia i godziny świadczenia 

usług. Zgłoszenie winno nastąpić nie później niż dzień przed zmianą. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy 

wykonywanego zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonywania przez 

Zleceniobiorcę zlecenia na podstawie ,, Karty ewidencji czasu pracy”, która stanowi 

załącznik do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykonania umowy przez Zleceniobiorcę. 
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§ 3  

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia …………………. r. do dnia ……………… r.  

 

§ 4  

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 osoby korzystającej z usług, w tym nie ujawnia informacji 

o tym,  że  osoba jest podopiecznym Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podopiecznemu                          

w związku z wykonywaniem usług.  
 

§ 5  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania zleconych usług wraz                        

z prowadzoną przez Wykonawcę dokumentacją z wykonania tych usług. Wykonawca 

zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli, o której mowa 

powyżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od 

żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji 

dotyczących realizacji umowy.  

 

§ 6 

1. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w 

domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. 

2. Cena za godzinę ( 60 minut ) specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 

…………………. ( słownie: …………………………….. zł. ) i ma charakter ceny 

jednostkowej stałej, niezmiennej do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Należność za wykonanie usługi określonej w § 1 Zleceniobiorca obliczana będzie jako 

iloczyn ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu i ceny 

jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usług. 

4. Rozliczenia za wykonane usługi z Wykonawcą będą następować w okresach 

miesięcznych, po przedłożeniu przez Wykonawcę, do 5- go dnia po zakończeniu 

danego miesiąca rachunku lub faktury wraz z ,, Kartą ewidencji czasu pracy ‘’ 

podpisaną przez Wykonawcę i odbiorcę usługi- rodzica dziecka. 

5. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty wpływu dokumentów do 

Zamawiającego. 

6. Od  wyżej wymienionego wynagrodzenia zostaną odliczone stosowne potrącenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy        

o zmianie statusu zatrudnienia wpływającej na wysokość składek. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 

regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 



 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem 

należytej staranności, przy pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz 

doświadczenia.  

 

§ 8 

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

§ 9 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  przez Zleceniobiorcę 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona  została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

      Podpis Zleceniodawcy                Podpis Zleceniobiorcy 
 

 

 

       
 

 

 

 


