Wzór - UMOWA ZLECENIE
zawarta w dniu .......2021 r. w Bydgoszczy
pomiędzy: Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Bydgoszczy reprezentowanym przez DyrektoraDanutę Szukalską zwaną dalej Zamawiającym
a
Panią/em ………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………….………….
Zam.. ...................................................................., PESEL ...................... NIP ...................... zwaną dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług opiekuńczych w ramach projektu
„Pogodna jesień życia na Pomorzu i Kujawach - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów.”
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane z zapewnieniem
dziennej opieki uzgodnione i zlecane przez Zleceniodawcę, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego oraz złożoną
ofertą. Usługi będą polegały na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu/osobie niesamodzielnej na czas, gdy nie
może jej sprawować opiekun faktyczny, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia
codziennych spraw.
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w terminie od stycznia 2021 r. do końca 30 listopada 2021 r.
2. Usługa świadczona będzie przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po zawarciu niniejszej
umowy na podstawie uzyskanego przez Zamawiającego zgłoszenia od opiekuna faktycznego zainteresowanego
wizytą Siostry PCK, osoby o uprawnieniach tożsamych z uprawnieniami Siostry PCK/ opiekuna medycznego lub
osoby o uprawnieniach tożsamych z uprawnieniami opiekuna medycznego/ asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej lub osoby o uprawnieniach tożsamych z uprawnieniami asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej przy czym wizyty stanowiące przedmiot zamówienia będą odbywać się w miejscu
zamieszkania/przebywania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej, w miejscowościach wskazanych w
niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Przewiduje się następującą częstotliwość wykonywania usług w ramach niniejszej umowy:
- Toruń: 1560 h (1 h=60 min.)
- Bydgoszcz: 1800 h (1 h=60 min.)
- Grudziądz: 1560 h (1 h=60 min.)
- Włocławek: 1560 h (1 h=60 min.)
4. Podana ilość godzin jest ilością maksymalną, co do której Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości
godzin świadczenia usługi jeśli zgłoszenie opiekuna faktycznego będzie opiewała na mniejszą liczbę godzin niż
zakładana przez Zamawiającego w niniejszym zamówieniu.
5. Częstotliwość świadczenia usług przez daną osobę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, w związku z powyższym możliwa jest sytuacja,
w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez specjalistę z uwagi na brak zainteresowania osób
skorzystaniem z usługi. Przy czym liczba godzin nie może przekroczyć w ramach niniejszego zamówienia
ustanowionej ogólnej liczby godzin, składającej się na całość przedmiotu zamówienia w ramach danego zadania, z
zastrzeżeniem dopuszczalności zmian w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość zwiększenia ilości wizyt/ilości godzin świadczenia usługi poprzez ich
zwiększenie na podstawie dokonania odpowiedniej zmiany umowy zawartej w wykonawcą, na podstawie
wynikającej z Sekcji 6.5.2. pkt 20 Wytycznych do kwalifikowalności.

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o ilość godzin świadczonej przez niego usługi
w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia. W konsekwencji możliwa jest zapłata niższego
wynagrodzenia niż wskazane w umowie z danym Wykonawcą usługi z uwagi na świadczenie usług w mniejszym
wymiarze godzinowym niż zostało to założone w ofercie.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania pracy innym osobom bez zgody Zleceniodawcy .
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobiście z najwyższą starannością, zgodnie ze
wskazaniami wiedzy oraz zasadami etyki zawodowej,
2) zachować w tajemnicy warunki realizacji niniejszej umowy oraz wszelkie informacje i dane pozyskane w związku
z jej realizacją.
§4
1. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
oferty złożonej przez Wykonawcę oraz Zapytania ofertowego oraz przedstawione zestawienie liczby godzin,
zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie wynosiło : …………....... zł brutto,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………) za godzinę pracy.
3. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy wynagrodzenie na podstawie wystawionego rachunku/faktury VAT na
końcu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 1.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje z dołu do 10 dnia każdego następującego miesiąca kalendarzowego.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o ilość godzin świadczonej przez niego usługi w
ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia. W konsekwencji możliwa jest zapłata niższego wynagrodzenia
niż kwota, jaką sugeruje teoretyczna liczba godzin do przepracowania w miesiącu wskazana w umowie z danym
specjalistą.
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi z Zamawiającym solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wykonaniu świadczeń
objętych niniejszą umową.
3. Za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe przy wykonaniu niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy, Wykonawca
odpowiada w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Zleceniodawca może
dochodzić kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Uprawnienie Zamawiającego, określone w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Zleceniobiorcy
na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zamawiającego. Zobowiązany jest on samodzielnie
zorganizować sobie czynności określone niniejszą umową w sposób gwarantujący odpowiednią ich realizację.
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie i zobowiązuje się do niepowierzania
ich wykonania osobie trzeciej.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli jakości świadczonych usług dokonywanej przez Zamawiającego
lub osobę przez niego upoważnioną.
1.

2.
3.
4.

§8
W ramach wykonywanej umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w szczególności:
▪ przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
▪ przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów wewnętrznych obowiązujących u
Zamawiającego.
Wykonawca potwierdza znajomość przepisów, norm i wymagań powołanych w ust. 1. oraz posiadanie kwalifikacji
niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dbać o mienie Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem mienia
wykorzystywanego przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt zapewni telefon do kontaktu.

§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. w zakresie ilości godzin świadczenia usługi opiekuńczej poprzez ich zwiększenie na zasadach wskazanych w
Rozdziale pn. „Termin i miejsce realizacji zamówienia“ ust. 4-6 Zapytania ofertowego;
b. w zakresie ilości godzin świadczenia usługi opiekuńczej poprzez zmniejszenie ich ilości na zasadach wskazanych
w Rozdziale pn. „Termin i miejsce realizacji zamówienia“ ust. 4-6 Zapytania ofertowego;
c. w zakresie terminu realizacji zamówienia (usługi) poprzez wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy,
jeśli konieczność dokonania tej zmiany będzie uzasadniona sytuacją faktyczną, w szczególności brakiem
zapotrzebowania odbiorców na tego typu usługi lub zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenie tych usług
zgłaszanym przez odbiorców;
d. w zakresie i na podstawach zawartych w Sekcji 6.5.2. pkt 20) Wytycznych do kwalifikowalności.
§10
1. Wykonawca wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą mailową pod wskazany
w kwestionariuszu adres.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową uprawnienia i obowiązki określają przepisy prawne w
szczególności:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn.
zm.);
§11
1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy powstaną spory, obie Strony dołożą starań do ich rozwiązania na

drodze polubownej.
2. W razie braku porozumienia
dla siedziby Zamawiającego.

pomiędzy

Stronami,
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rozstrzyga

właściwy

sąd

powszechny

§12
1. Umowa niniejsza może być przez każdą ze Stron rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
lub za porozumieniem stron.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

………………………………………….

Zamawiający

………………………………………………………………

