Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć,
iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider)występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................
TEL.: ...........................................................................................................................................
FAKS: ..........................................................................................................................................
E-MAIL: .......................................................................................................................................
Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR, Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy na
świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób:
1. OŚWIADCZAM, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Ogłoszeniu
o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r. (zwanym dalej Ogłoszeniem) oraz załącznikach
do Ogłoszenia oraz uzyskałem/-am wszystkie konieczne informacje potrzebne
do przygotowania oferty.
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, którego zakres określono
w Rozdziale IV Ogłoszenia, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7
do Ogłoszenia, za cenę:

L.p.

Nazwa usługi
(części zamówienia)

Szacunkowa
maksymalna
ilość godzin
zegarowych

Cena jednostkowa brutto
za jedną godzinę usługi
(w PLN) -

Cena łączna brutto
za prognozowaną przez
Zamawiającego
maksymalną liczbę godzin
zamówienia
(w PLN)

1.

2.

3.

Świadczenie usług
opiekuńczo gospodarczych
dla osób dorosłych
wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Będzinie wykonywanych
w miejscu zamieszkania
tych osób
Świadczenie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi,
wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Będzinie wykonywanych
w miejscu zamieszkania
tych osób
Świadczenie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
z zaburzeniami
psychicznymi,
wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Będzinie wykonywanych
w miejscu zamieszkania
tych osób

42.000
godzin
zegarowych

4.800
godzin
zegarowych

1.920
godzin
zegarowych

………………….… PLN

………………….… PLN

słownie: …...……………

słownie: …...……………

………………...…………

…………..………………

……………..……………

…………..………………

………..…………………

…………..………………

………………….… PLN

………………….… PLN

słownie: …...……………

słownie: …...……………

………………...…………

…………..………………

……………..……………

…………..………………

………..…………………

…………..………………

………………….… PLN

………………….… PLN

słownie: …...……………

słownie: …...……………

………………...…………

…………..………………

……………..……………

…………..………………

………..…………………

…………..………………

3. OŚWIADCZAM, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została
zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 5 - 17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.). Jednocześnie
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej w niniejszym
postępowaniu w oparciu o kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XVIII niniejszego
Ogłoszenia, przy jednoczesnym wystąpieniu sytuacji, gdy cena zaoferowana przeze
mnie/przez nas przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć
tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, wyrażam zgodę na przeprowadzenie
przez Zamawiającego negocjacji w celu obniżenia zaoferowanej przeze mnie/przez nas
ceny do wysokości mieszczącej się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminach zgodnych
z zapisami Ogłoszenia oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
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5. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/-am się z warunkami umowy, określonymi we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia i nie wnoszę co do ich treści żadnych
zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
7. OŚWIADCZAM, że jestem związany/-a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert określonego w Ogłoszeniu.
8. OŚWIADCZAM, że niżej podany zakres zamówienia zrealizuję sam, sama
/ przy udziale podwykonawców /*, którym zostanie powierzone wykonanie następującej
części zamówienia: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(podać nazwy - firmy podwykonawców oraz zakres prac - części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom)

Jednocześnie oświadczam, iż w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.) oraz Ogłoszeniu będę polegał / nie będę polegał /* na zasobach innych
podmiotów, to jest - w przypadku wyboru opcji „będą polegał” podać nazwy firmy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej;

4) ...........................................................................................................................................
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiam pisemne zobowiązanie wyżej
wymienionego/-ych podmiotu/-ów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale
VII ust. 1 pkt 4 Ogłoszenia złożone, w odniesieniu do każdego z wyżej wymienionych
podmiotów, na wzorze określonym w załączniku nr 8 do Ogłoszenia.
9. OŚWIADCZAM, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania/*:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….. .
10. OŚWIADCZAM, że w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego, w trakcie
realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, ilości godzin przedmiotu
niniejszego zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku
budżetowym 2019 oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiennej liczby osób
kwalifikujących się do danego rodzaju usług, będzie mi przysługiwać tylko
wynagrodzenie wynikające z faktycznie zrealizowanych usług i nie będę zgłaszać
roszczeń co do realizacji pozostałej części. Przyjąłem do wiadomości, iż wynagrodzenie
z tytułu realizacji niniejszego zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanych przeze
mnie cen jednostkowych (cen za jedną godzinę usługi danego rodzaju) oraz faktycznej
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liczby godzin usług danego rodzaju wykonanych w danym miesiącu, na co wyrażam
zgodę i nie będę zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części zamówienia.
11. OŚWIADCZAM, że wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane
z przedmiotem niniejszego zamówienia przez cały okres realizacji umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia zatrudniać będę wyłącznie na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). W przypadku rozwiązania
stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
zobowiązuję się niezwłocznie zatrudnić w to miejsce innego pracownika na umowę
o pracę.
12. OŚWIADCZAM, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej,
wybór ten będzie / nie będzie /* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
1) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………..……
…………………………………………………………………………………….…… ,
2) wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: ………..…………………………
PLN.
13. OŚWIADCZAM pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającą z art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1600 ze zm.), że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
14. Niniejszą ofertę SKŁADAM na ______ kolejno ponumerowanych stronach.
15. WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ......................................................................................................................................... ,
2) ......................................................................................................................................... ,
3) ......................................................................................................................................... ,
4) ......................................................................................................................................... ,
5) ......................................................................................................................................... ,
6) ......................................................................................................................................... ,
7) ......................................................................................................................................... ,
8) ......................................................................................................................................... ,
9) ......................................................................................................................................... ,
10) ......................................................................................................................................... ,
11) ......................................................................................................................................... ,
12) ......................................................................................................................................... ,
13) ......................................................................................................................................... ,
14) ......................................................................................................................................... ,
15) ......................................................................................................................................... .
______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
______________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
/* - niepotrzebne skreślić
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
Wykonawca:
…………………………………………..……………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………...……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania
tych osób, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna - samooczyszczenie): WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………...…………………………………………….…………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust 1
pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym
przez Zamawiającego dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość
każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. Ponadto oświadczam, że wszystkie
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
Wykonawca:
…………………………………………..……………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………...……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania
tych osób, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale VI ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r.
______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale VI ust. 3
Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r., polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
..…………………………………………………………………………………………………
…………….………...………………………………………………………………………… ,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym
przez Zamawiającego dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość
każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. Ponadto oświadczam, że wszystkie
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
………………………………
pieczęć Wykonawcy
Uwaga!!! Załącznik 4 (dot. grupy kapitałowej) Wykonawca ma obowiązek przekazać
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert.
Wykonawca:
………………………………………………………..………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………...……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonane usługi
społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania
tych osób,
oświadczam/y, że:
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 798 ze zm.):
- wspólnie z ……………………………………………………należę / należymy* do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)
i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:
1. ……………………………………………………………………………………..….…… ,
2. …………………………………………………………………………..………………… ,
3. …………………………………………………………………………………………….. .

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić w sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej
______________________ dnia ____ ____ 2018 roku

________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)
lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH
RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE
Część Nr ………..…. zamówienia
(wskazać numer wybranej części zamówienia)

/L.p.

Nazwa - przedmiot usługi
odpowiadającej swoim rodzajem
świadczeniu usług opiekuńczych
w zakresie dotyczącym tej części
zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę,
wykonanej w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie

Liczba godzin
wykonanej
usługi w skali
12 miesięcy

Wartość usługi
brutto
(w PLN)

Data wykonania
usługi
(od…… do …… dzień, miesiąc, rok)

Nazwa - przedmiot usługi: …….……
………………………………….……..
1.

…………………………………….…..
…………………………………..…….

od ….. ….... 201…. r.

……….... godzin
w skali 12
miesięcy

………...……..…
PLN brutto

dzień miesiąc

rok

do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

………………………….…………….
Nazwa - przedmiot usługi: …….……
2.

………………………………….……..
…………………………………….…..

od ….. ….... 201…. r.

……….... godzin
w skali 12
miesięcy

………...……..…
PLN brutto

dzień miesiąc

rok

do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

Odbiorca usługi - podmiot,
na rzecz którego usługa
została wykonana
lub jest wykonywana
(nazwa podmiotu zlecającego
usługę, adres oraz telefon
kontaktowy)

Nazwa i adres Wykonawcy
lub podmiotu, na zasoby
którego powołuje się
Wykonawca (podmiotu
wykazującego wiedzę
i doświadczenie)
oraz telefon kontaktowy jeśli dotyczy

Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….

Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
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…………………………………..…….
………………………….…………….
Nazwa - przedmiot usługi: …….……
………………………………….……..
3.

…………………………………….…..
…………………………………..…….

od ….. ….... 201…. r.

……….... godzin
w skali 12
miesięcy

………...……..…
PLN brutto

dzień miesiąc

rok

do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

………………………….…………….
Nazwa - przedmiot usługi: …….……
………………………………….……..
n…

…………………………………….…..
…………………………………..…….

od ….. ….... 201…. r.

……….... godzin
w skali 12
miesięcy

………...……..…
PLN brutto

………………………….…………….

dzień miesiąc

rok

do ….. ….... 201…. r.
dzień miesiąc
lub nadal

rok

…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa podmiotu: …………….
………………………………….
………………………………….
Adres podmiotu: ……………….
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….

…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….
Nazwa Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
………………………………….
Adres Wykonawcy / podmiotu:
………………………………….
…………………………………
Telefon kontaktowy: …………..
………………………………….

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
_________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy
(Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO /*
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, to jest osoby wymienione w niniejszym Wykazie będą stanowić podstawę do oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, będą również stanowić podstawę oceny oferty według kryterium Doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r.

L.p.

1.

Imię i nazwisko

Imię:

Kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie niezbędne
do wykonania danej części
zamówienia,
w tym:
- poziom wykształcenia,
- kierunek,
- dodatkowe kwalifikacje
w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia
(określone w Rozdziale IV ust. 1
pkt 3 lit. b, Rozdziale II ust. 7
oraz Rozdziale II ust. 8
Ogłoszenia o zamówieniu
z 03.12.2018 r.)

Doświadczenie zawodowe
związane z przedmiotem danej
części niniejszego zamówienia,
w tym:
- nazwa pracodawcy /
zleceniodawcy,
- staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy,
- stanowisko pracy,
- zakres wykonywanych
czynności
UWAGA: Informacje należy
podać dla każdego pracodawcy /
zleceniodawcy oddzielnie
(treść poszczególnych informacji
powielić i wypełnić podając
informacje dotyczące każdego
z pracodawców / zleceniodawców
tyle razy ile jest to konieczne).
Pod koniec każdego wiersza
podać łączny staż pracy
związany z przedmiotem danej
części niniejszego zamówienia
u wszystkich pracodawców

Poziom wykształcenia: ……….….

Nazwa Pracodawcy /

Udokumentowane
przeszkolenie
w zakresie
prowadzenia
treningów
umiejętności
społecznych
przewidzianych
w zakresie
specjalistycznych
usług
(UWAGA - dotyczy
wyłącznie
Zadania 3)

Tak/Nie **

Staż pracy w jednej
z następujących
jednostek - szpitalu
psychiatrycznym
lub jednostce
organizacyjnej
pomocy społecznej
dla osób
z zaburzeniami
psychiatrycznymi
lub placówce terapii
lub placówce
oświatowej,
do której
uczestniczą dzieci
z zaburzeniami
rozwoju
lub upośledzeniem
umysłowym
lub ośrodku
terapeutycznoedukacyjnowychowawczym
lub zakładzie
rehabilitacji
(UWAGA - dotyczy
wyłącznie
Zadania 3)
.… lat + …. miesięcy

Zakres
wykonywanych
czynności
(w tym
przewidywana
rola
w zamówieniu)

Rodzaj umowy
o pracę,
w oparciu,
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik
oraz wymiar
czasu pracy,
w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach
umowy o pracę

Zakres

Rodzaj umowy
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…………………....
Nazwisko:
…………………...
…………………...

…………………………………….
Kierunek: …………………………
…………………………………….
Dodatkowe kwalifikacje zgodne
z przedmiotem zamówienia:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Zleceniodawcy: ………………….
……………………………………
……………………………………
Staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy:
……….… lat + …….….. miesięcy

w zakresie: …….….

w: ………………….

………….………….

…………………….

……………………..
……………………..

podać łączny staż pracy
w wymaganych
jednostkach oraz nazwę
jednostki / jednostek

Stanowisko pracy: ………………..
……………………………………
Zakres wykonywanych czynności:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Łączny staż pracy związany
z przedmiotem niniejszego
zamówienia u wszystkich
pracodawców / zleceniodawców:
……….… lat + …….….. miesięcy

wykonywanych
czynności:
……...….………
……...….………
……...….………
Przewidywana
rola
w zamówieniu
……...….………
……...….………

o pracę,
w oparciu
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik:
…………………
podać czy umowa
na czas nieokreślony,
czy umowa na czas
określony (do kiedy dzień, miesiąc, rok)

……...….………
Wymiar czasu
pracy,
w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach umowy
o pracę:
…………………
precyzyjnie określić
wymiar czasu pracy

Poziom wykształcenia: ……….….
…………………………………….
Kierunek: …………………………
Imię:
…………………....
2.

Nazwisko:
…………………...
…………………...

…………………………………….
Dodatkowe kwalifikacje zgodne
z przedmiotem zamówienia:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nazwa Pracodawcy /
Zleceniodawcy: ………………….
……………………………………
……………………………………
Staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy:
……….… lat + …….….. miesięcy
Stanowisko pracy: ………………..
……………………………………
Zakres wykonywanych czynności:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Łączny staż pracy związany
z przedmiotem niniejszego

.… lat + …. miesięcy

Zakres
wykonywanych
czynności:
……...….………

Tak/Nie **
w zakresie: …….….

w: ………………….

……...….………

………….………….

…………………….

……………………..
……………………..

podać łączny staż pracy
w wymaganych
jednostkach oraz nazwę
jednostki / jednostek

……...….………
Przewidywana
rola
w zamówieniu
……...….………
……...….………
……...….………

Rodzaj umowy
o pracę,
w oparciu
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik:
…………………
podać czy umowa
na czas nieokreślony,
czy umowa na czas
określony (do kiedy dzień, miesiąc, rok)

Wymiar czasu
pracy,
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……………………………………
……………………………………

zamówienia u wszystkich
pracodawców / zleceniodawców:
……….… lat + …….….. miesięcy

w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach umowy
o pracę:

……………………………………

…………………
precyzyjnie określić
wymiar czasu pracy

Poziom wykształcenia: ……….….
…………………………………….
Kierunek: …………………………

Imię:
…………………....
3.

Nazwisko:
…………………...
…………………...

…………………………………….
Dodatkowe kwalifikacje zgodne
z przedmiotem zamówienia:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nazwa Pracodawcy /
Zleceniodawcy: ………………….
……………………………………
……………………………………
Staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy:
……….… lat + …….….. miesięcy
Stanowisko pracy: ………………..
……………………………………
Zakres wykonywanych czynności:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Łączny staż pracy związany
z przedmiotem niniejszego
zamówienia u wszystkich
pracodawców / zleceniodawców:
……….… lat + …….….. miesięcy

.… lat + …. miesięcy

Zakres
wykonywanych
czynności:
……...….………

Tak/Nie **
w zakresie: …….….

w: ………………….

……...….………

………….………….

…………………….

……………………..
……………………..

podać łączny staż pracy
w wymaganych
jednostkach oraz nazwę
jednostki / jednostek

……...….………
Przewidywana
rola
w zamówieniu
……...….………
……...….………
……...….………

Rodzaj umowy
o pracę,
w oparciu
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik:
…………………
podać czy umowa
na czas nieokreślony,
czy umowa na czas
określony (do kiedy dzień, miesiąc, rok)

Wymiar czasu
pracy,
w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach umowy
o pracę:
…………………
precyzyjnie określić
wymiar czasu pracy
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Poziom wykształcenia: ……….….
…………………………………….
Kierunek: …………………………

4.

Imię:

…………………………………….
Dodatkowe kwalifikacje zgodne
z przedmiotem zamówienia:

…………………....

……………………………………

Nazwisko:
…………………...
…………………...

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nazwa Pracodawcy /
Zleceniodawcy: ………………….
……………………………………
……………………………………
Staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy:
……….… lat + …….….. miesięcy
Stanowisko pracy: ………………..
……………………………………
Zakres wykonywanych czynności:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Łączny staż pracy związany
z przedmiotem niniejszego
zamówienia u wszystkich
pracodawców / zleceniodawców:
……….… lat + …….….. miesięcy

.… lat + …. miesięcy

Zakres
wykonywanych
czynności:
……...….………

Tak/Nie **
w zakresie: …….….

w: ………………….

……...….………

………….………….

…………………….

……………………..
……………………..

podać łączny staż pracy
w wymaganych
jednostkach oraz nazwę
jednostki / jednostek

……...….………
Przewidywana
rola
w zamówieniu
……...….………
……...….………
……...….………

Rodzaj umowy
o pracę,
w oparciu
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik:
…………………
podać czy umowa
na czas nieokreślony,
czy umowa na czas
określony (do kiedy dzień, miesiąc, rok)

Wymiar czasu
pracy,
w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach umowy
o pracę:
…………………
precyzyjnie określić
wymiar czasu pracy

Poziom wykształcenia: ……….….
…………………………………….

n…

Imię:

Kierunek: …………………………

…………………....
Nazwisko:

…………………………………….
Dodatkowe kwalifikacje zgodne
z przedmiotem zamówienia:

…………………...

……………………………………

…………………...

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Nazwa Pracodawcy /
Zleceniodawcy: ………………….
……………………………………
……………………………………
Staż pracy u wskazanego
pracodawcy / zleceniodawcy:
……….… lat + …….….. miesięcy
Stanowisko pracy: ………………..
……………………………………
Zakres wykonywanych czynności:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Łączny staż pracy związany

.… lat + …. miesięcy
Tak/Nie **
w zakresie: …….….

Zakres
wykonywanych
czynności:
……...….………

w: ………………….

……...….………

………….………….

…………………….

……...….………
Przewidywana
rola
w zamówieniu
……...….………

……………………..
……………………..

podać łączny staż pracy
w wymaganych
jednostkach oraz nazwę
jednostki / jednostek

……...….………

Rodzaj umowy
o pracę,
w oparciu
o którą
zatrudniony
będzie
pracownik:
…………………
podać czy umowa
na czas nieokreślony,
czy umowa na czas
określony (do kiedy dzień, miesiąc, rok)

……...….………
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……………………………………
……………………………………
……………………………………

z przedmiotem niniejszego
zamówienia u wszystkich
pracodawców / zleceniodawców:
……….… lat + …….….. miesięcy

……………………………………

Wymiar czasu
pracy,
w jakim będzie
zatrudniony
pracownik
w ramach umowy
o pracę:
…………………
precyzyjnie określić
wymiar czasu pracy

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

______________________ dnia ____ ____ 2018 roku
_________________________________________
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy
(Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia
U M O W A - (wzór)
Nr ....................................
zawarta w dniu ............................ w Będzinie pomiędzy :
Miastem Będzin, ul. 11 Listopada 20 w Będzinie, kod pocztowy: 42-500, będącym płatnikiem
podatków o numerze NIP: 625-24-30-128, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 listopada 1 - Patrycję Gruca - Hołota,
działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą/

prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:
.......................................................................................................................................................
/wpisać nazwę firmy/

z siedzibą w ..................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
.......................................................................................................................................................
/wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/

z siedzibą w .................................................................................................................................
wpisaną do rejestru ....................................... prowadzonego przez ............................................
....................................................................... pod nr ...................................................................
reprezentowaną przez :
1. ...................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................. ,
będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ............................., REGON: ..............................,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne,
prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - znak ZP US/03/2018
oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, która stanowi integralną część niniejszej umowy,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu
z dnia 03.12.2018 r., w tym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale IV
Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r. oraz zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż Przedmiot niniejszej umowy określony w § 2 niniejszej
umowy, zwany dalej Przedmiotem umowy lub usługą wykonywany będzie przez
pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) przez cały okres realizacji niniejszej umowy,

posiadających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy oraz posiadających ukończone kursy lub szkolenia
w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami
starszymi lub niepełnosprawnymi, wyszczególnione w ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin przedmiotu niniejszej umowy
w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym 2019
oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiennej liczby osób kwalifikujących się
do danego rodzaju usług objętych przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zlecenia
niepełnej liczby godzin, Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie
za faktycznie zrealizowane usługi i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji
pozostałej części zmówienia.
4. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.12.2018 r. oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część niniejszej umowy.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) świadczenie usług opiekuńczo - gospodarczych dla osób dorosłych wymagających
pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych
w miejscu zamieszkania tych osób, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację
oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przewidywana ilość
godzin do wykonania - maksymalnie 3.500 godzin zegarowych miesięcznie,
to jest 42.000 godzin zegarowych w skali 12 miesięcy, z zastrzeżeniem
postanowień § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin;
2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób przewidywana ilość godzin do wykonania - maksymalnie 400 godzin zegarowych
miesięcznie, to jest 4.800 godzin zegarowych w skali 12 miesięcy, z zastrzeżeniem
postanowień § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin;
3) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób przewidywana ilość godzin do wykonania - maksymalnie 160 godzin zegarowych
miesięcznie, to jest 1.920 godzin zegarowych w skali 12 miesięcy, z zastrzeżeniem
postanowień § 1 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin *(niepotrzebne skreślić).
§3
Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od daty zawarcia umowy jednak
nie wcześniej niż od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§4
1. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 2 niniejszej umowy,
mogą być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne od pracy oraz w porze
nocnej obejmującej godziny 22 00 do godziny 6 00 w miejscu zamieszkania lub czasowego
pobytu osoby, której przyznano pomoc w zakresie przedmiotowych usług.
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2. W celu zapewnienia należytego świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej
umowy wymienionych w § 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie przez
cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy do zatrudniania osób
(opiekunek/opiekunów) w takiej liczbie, aby indywidualny wymiar czasu ich pracy
nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie
pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, z których każda:
1) biegle posługuje się językiem polskim - biegłe posługiwanie się językiem polskim
przez osobę świadczącą przedmiotową usługę rozumiane jest jako sprawne
i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług objętych
przedmiotem niniejszej umowy, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym
i pracownikami pomocy społecznej, a także jako umiejętność prowadzenia w języku
polskim wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,
2) spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,
b) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy objętej przedmiotem niniejszej umowy,
c) posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych,
d) jest sprawna fizycznie i zdolna do wykonywania prac fizycznych oraz posiada
psychiczne (intelektualne) predyspozycje do wykonywania prac objętych
przedmiotem niniejszej umowy,
e) posiada umiejętność utrzymywania kontaktów interpersonalnych,
f) jest w wieku przedemerytalnym (zatrudnienie osoby w wieku emerytalnym
możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób wykonujących wszelkie czynności
związane z przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce innego
pracownika, przy czym obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest do zawierania z osobami wykonującymi wszelkie czynności związane
z przedmiotem niniejszego zamówienia przez cały okres realizacji umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia pisemnych umów o pracę, zawierających
postanowienia dotyczące zakresu ich obowiązków, a także zapewnienia kadrze
świadczącej usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia:
1) odpowiednich warunków pracy i motywacji do jej świadczenia, w tym:
a) zabezpieczenia odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków
higienicznych do mycia rąk (zamiennie: ekwiwalent),
b) zabezpieczenia zwrotu kosztów przejazdu pomiędzy miejscami wykonywania
czynności zawodowych (zamiennie: ryczałt) - w przypadku braku możliwości
zapewnienia dojazdu środkami transportu pozostającymi w dyspozycji
Wykonawcy (realizatora usług),
c) zabezpieczenia możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług
telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych
(zamiennie: ryczałt, ekwiwalent),
2) dostępu do informacji na temat zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem pracy,
3) systematycznych szkoleń i doradztwa uaktualniających oraz podnoszących wiedzę
i umiejętności.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
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5.

6.

7.

8.

1) zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu
świadczenia usług, przez 7 dni w tygodniu - postanowienia ust. 1 niniejszego
paragrafu stosuje się odpowiednio,
2) bezwarunkowego przyjęcia zlecenia świadczenia usług każdej osobie,
której Zamawiający przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych - postanowienia
ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio,
3) podjęcia świadczenia usług opiekuńczych u wskazanej przez Zamawiającego osoby
niezwłocznie od chwili otrzymania zlecenia oraz świadczenia usług w wymiarze
i zakresie określonym przez Zamawiającego, a także niezwłocznego zorganizowania
zastępstwa w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez osobę dotychczas
ją wykonującą,
4) zapewnienia organizacji usług objętych przedmiotem niniejszej umowy w sposób
adekwatny do zapotrzebowania, w szczególności poprzez realizację konkretnych
czynności opiekuńczych o określonych porach dnia,
5) natychmiastowego i każdorazowego poinformowania pisemnie Zamawiającego
o przyczynie niewykonania usługi (np. z uwagi na pobyt osoby objętej usługami
w szpitalu, rezygnację z usług opiekuńczych, itp.),
6) wyposażenia kadry świadczącej usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy
w legitymację służbową, uprawniającą do obsługi spraw osoby objętej
przedmiotowymi usługami poza kolejnością w przychodniach lekarskich, aptekach,
itp.,
7) dokumentowania procesu świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia, w szczególności poprzez:
a) karty czasu pracy osób świadczących przedmiotowe usługi,
b) prawidłowo prowadzoną dokumentację operacji finansowych,
8) regularnego monitorowania świadczonych usług.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranność w wyborze pracowników,
przy pomocy których będzie świadczył usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy
wymienione w § 2 niniejszej umowy oraz prawidłowość wykonywanych przez
nie czynności i obowiązków w zakresie przyporządkowanym do danej usługi
oraz zobowiązany jest do sprawowania codziennej kontroli i codziennego nadzoru
nad pracownikami świadczącymi usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest objąć klienta usługą objętą przedmiotem niniejszej umowy,
wymienioną w § 2 niniejszej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Za datę zakończenia świadczenia
usług na rzecz klienta uważa się datę określoną w decyzji administracyjnej.
Opłata za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy wymienione w § 2 niniejszej
umowy jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w tej formie lub jej opiekuna,
bezpośrednio do Wykonawcy. Zamawiający wykonując przedmiot niniejszego
zamówienia nie będzie dochodził należności z tytułu wykonanych usług
od osoby uzyskującej pomoc lub jej opiekuna, gdyż dochodzenie należności z tytułu
wykonanych usług od osoby uzyskującej pomoc lub jej opiekuna należy do wyłącznego
obowiązku Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje prowadzić współpracę z pracownikami socjalnymi oraz innymi
upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. Przez współpracę rozumie się wymianę
informacji dotyczącą osób i rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie i korzystających ze wsparcia objętego przedmiotem niniejszej
umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
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za szkody wyrządzone osobom, dla których świadczone są usługi przez Wykonawcę,
w tym w szczególności przez osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot niniejszej umowy.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
w trakcie wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy wymienionych
w § 2 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zapewni w ramach wykonywania niniejszej umowy osobę sprawującą
bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w przypadku nieobecności osobę zastępującą. Zmiana osoby ze strony Wykonawcy
następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy. Postanowienia ust. 16 oraz § 7 ust. 7 i 8 niniejszej umowy stosuje
się odpowiednio.
11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego odsunie od pracy pracownika
nie wypełniającego według Zamawiającego w sposób należyty obowiązków
wynikających z przedmiotu niniejszej umowy, zastępując go innym pracownikiem.
Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu
stanowiło będzie podstawę do naliczenia kary umownej.
12. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji niniejszej umowy wszystkie czynności
związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy były wykonywane przez
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie
wykonywał Wykonawca, czy też podwykonawca.
13. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
realizujących przedmiot niniejszej umowy.
14. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot
niniejszej umowy i dokonywania oceny spełniania przedmiotowego wymogu przez
Wykonawcę lub podwykonawcę,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot
niniejszej umowy,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług objętych przedmiotem
niniejszej umowy,
4) składania do Państwowej Inspekcji Pracy wniosków o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli w szczególności w zakresie spełniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
realizujących przedmiot niniejszej umowy.
15. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób realizujących przedmiot niniejszej umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
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o pracę i wymiaru czasu pracy (etatu) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy czynności,
których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa
w pkt 1 niniejszego ustępu (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - to jest
w szczególności bez adresów oraz numerów PESEL pracowników. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu winny być możliwe
do zidentyfikowania przez Zamawiającego;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (imię i nazwisko nie podlega anonimizacji).
16. Nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy oraz prawo do kontroli i wyrywkowej
kontroli wykonywanych czynności oraz potwierdzania jej wykonania w okresach
miesięcznych dokonywał będzie pracownik Zamawiającego - Kinga Rębacz
lub w przypadku nieobecności osoba zastępująca. Zmiana osoby ze strony
Zamawiającego nastąpi przez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
§5
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do:
1) świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym przez
Zamawiającego,
2) stosowania zasady wspomagania osoby objętej usługami w wykonywaniu czynności,
aktywizowania jej (a nie wyręczania),
3) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji
jakie uzyskali w trakcie wykonywania obowiązków na temat osoby objętej usługami,
a w szczególności nieujawniania osobom trzecim danych personalnych tych osób,
ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, a także danych personalnych
informacji dotyczących sytuacji życiowej i materialnej oraz stanu zdrowia osób
stanowiących najbliższe otoczenie osoby objętej usługami, a także przestrzegania
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
4) dbałości o dobro osoby objętej usługami, w tym o jej bezpieczeństwo oraz o mienie,
w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wprowadzania nieupoważnionych
osób trzecich do jej mieszkania, a także nieudostępniania osobom trzecim
powierzonych jej kluczy do mieszkania,
5) wykonywania usług z poszanowaniem życzeń osób, na rzecz których sprawowane
są usługi, przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z osobą objętą
usługami oraz osobami z jej najbliższego otoczenia, w tym stosowania zwrotów
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grzecznościowych, o ile osoby te nie wyraziły woli zwracania się do nich w inny
sposób,
6) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych,
7) posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacji
służbowej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
8) niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
a) braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług (np. z powodu
choroby),
b) braku możliwości wejścia do mieszkania osoby objętej usługami,
c) konieczności czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług
ze względu na specyficzną sytuację osoby objętej usługami (np. pobyt w szpitalu,
wyjazd, sprawowanie opieki przez inną osobę),
d) wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących osoby objętej usługami,
a także o zauważonych usterkach oraz awariach urządzeń i instalacji domowych,
9) rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od osoby objętej
usługami z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacenie
rachunków (rozliczenie w tym samym dniu na podstawie paragonów lub potwierdzeń
zapłaty),
10) nieobarczania osoby objętej usługami osobistymi problemami, w tym przestrzegania
zasady nie pożyczania od niej środków pieniężnych,
11) szanowania woli osoby objętej usługami w zakresie sposobu wykonywania
konkretnych czynności usługowych, jeśli nie kolidują one z ogólnie przyjętymi
normami i obecnymi standardami życia,
12) dokumentowania wykonania czynności opiekuńczych,
13) współpracy z pracownikiem socjalnym
i pielęgniarką środowiskową
przy opracowaniu i realizacji indywidualnego planu pracy z osobą objętą usługami,
14) przestrzegania drogi służbowej przy załatwianiu wszelkich spraw związanych
z wykonywaną pracą,
15) ustawicznego podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności w wykonywanym
zawodzie.
§6
1. Pomoc w formie usług udzielana jest na podstawie decyzji Zamawiającego lub osoby
upoważnionej przez Zamawiającego.
2. W decyzji przyznającej usługi zostaną w szczególności określone:
1) dane osobowe podopiecznego,
2) kwotowo określoną wysokość odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług i terminu
uiszczenia odpłatności,
3) rodzaj usług,
4) ilość godzin,
5) czas trwania usług,
6) proces odpłatności podopiecznych,
7) dni, w których ma być wykonywany przedmiot niniejsyj umowy to jest w dni
powszednie, w porze nocnej to jest w godz. od 2200 do 0600 i/lub w soboty, niedziele
i święta.
3. Wykonawca otrzyma od pracownika Zamawiającego kopię decyzji administracyjnej,
zgodnie z którą obejmie klienta zindywidualizowanym zakresem usług określonym
przez Zamawiającego w czasookresach i wymiarze godzin wskazanych w przedmiotowej
w decyzji administracyjnej.
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4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

Za datę rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz klientów uważa się datę określoną
w decyzji administracyjnej.
Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia świadczenia usług przed wydaniem decyzji
administracyjnej - na wniosek Zamawiającego, to jest zgłoszenie ustne, telefoniczne lub
faksem. Decyzja w takim przypadku zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie.
Dopuszcza się również możliwość ustnego, telefonicznego lub faksem zgłoszenia zmiany
ilości godzin świadczonych usług o których mowa w § 2 niniejszej umowy, objętych
przedmiotem niniejszej umowy, określonych w decyzji administracyjnej, co następnie
zostanie potwierdzone nową decyzją administracyjną dostarczoną niezwłocznie
Wykonawcy.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli w każdym czasie nad realizacją
usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz pozostałych zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności w zakresie:
1) prowadzonej wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości
realizacji niniejszej umowy, w tym dokumentów wskazujących na przygotowanie
zawodowe pracowników Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
2) prowadzonej wszelkiej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wszystkich
pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy
o pracę przez cały okres realizacji niniejszej umowy określony w § 3 niniejszej umowy,
3) oceny jakości prowadzonych przez Wykonawcę usług.
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w szczególności w przypadku:
1) stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji dotyczącej przedmiotu
niniejszej umowy, w tym dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wszystkich
pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy
o pracę,
2) niespełnienia przez pracowników wymogów dotyczących kwalifikacji, o których
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
3) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,
4) gdy Zamawiający zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do jakosci świadczonych
usług,
5) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
bądź Wykonawca zawiesi działalność gospodarczą,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający realizację
przedmiotu niniejszej umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wystąpienie któregokolwiek przypadku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu
zwalania Zamawiającego z obowiązku uregulowania Wykonawcy należności
za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy począwszy od dnia wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy.
W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół zrealizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do dnia spisania tego protokołu.
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6. O stwierdzeniu nieprawidłowości i uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
Przedmiotowe pismo winno zawierać uzasadnienie stwierdzonych nieprawidłowości
i uchybień oraz umożliwiać Wykonawcy pisemne odniesienie się do ujawnionej przez
Zamawiającego nieprawidłowości, bądź stwierdzonego uchybienia w dodatkowo
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
7. Do kontaktów w zakresie przestrzegania prawidłowości realizacji przedmiotu niniejszej
umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: Kinga Rębacz,
2) ze strony Wykonawcy:………….……………………………………………….. .
8. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie stanowi
zmiany treści niniejszej umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia poinformować
pisemnie Zamawiającego o niemożności realizacji usług oraz o przyczynach takiego
stanu, przy czym Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości
ich wykonania.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie sytuacji
zdrowotnej lub rodzinnej podopiecznego mogącej mieć wpływ na przyznany zakres usług,
a także o fakcie odmowy korzystania z usług.
§9
1. Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z ofertą
Wykonawcy wynosi:
1) łączna wartość brutto ..................... PLN (słownie złotych: .....................),
2) stawka za 1 godzinę usługi - ………….… zł brutto (słownie złotych:………………..).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. l niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową
oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto wyłącznie
w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu niniejszej umowy w odniesieniu do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad
podlegania
ubezpieczeniom
społecznym
lub
ubezpieczeniu
zdrowotnemu,
a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy
przez Wykonawcę.
4. Naliczanie odpłatności według stawki określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu winno być
dokonywane na podstawie ilości faktycznie wykonywanych godzin.
5. Ilość godzin zleconych do wykonania może ulec zmianie, wynikającej z możliwości
Zamawiającego i potrzeb podopiecznych, przy czym ich ogólny koszt nie może
przekroczyć wartości przedmiotu niniejszej umowy określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu.
§ 10
1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 10-go dnia każdego następnego
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miesiąca rozliczenie usługi za miesiąc poprzedni (zgodnie z aktualnymi decyzjami).
2. Opłata za usługi dokonywana przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności
przekazywana jest w pełnej należnej wysokości przez Wykonawcę na rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie do 20-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do rozliczenia oświadczenie potwierdzające
wykonanie usług, podpisane przez podopiecznego.
4. Po otrzymaniu rozliczenia z faktycznego wykonania usług, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące
iloczyn stawki za 1 godzinę usługi oraz ilości godzin świadczonych usług opiekuńczych.
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia
przelewu w banku Zamawiającego.
7. Przedłożone przez Wykonawcę faktury winny zawierać załączniki w postaci wykazu
ilościowego wykonanej usługi.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne,
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, które podlegać będą sumowaniu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, przedmiotowe kary umowne
będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za wystawienie Wykonawcy negatywnego protokołu kontrolnego potwierdzającego
negatywne wykonywanie przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem niniejszej
umowy w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy negatywny
protokół wystawiony przez Zamawiającego,
2) za wykonywanie czynności przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę w zakresie
czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy w wysokości
1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
3) za niewykonanie obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej umowy
w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej
umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia okeślonego w § 9 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
5) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia
okeślonej w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,
6) za opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy określonego w § 3
niniejszej umowy w wysokości 0,1 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia okeślonej
w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu
przedmiotowego terminu, przy czym opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji
usług objętych niniejszą umową wynoszące powyżej 3 dni od rozpoczęcia terminu
określonego w § 3 niniejszej umowy, będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez
Zamawiającego od niniejszej umowy,
7) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia okeślonej w § 9 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie
wynikające z wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, jeżeli nie pokryją one
poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania
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uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług, nie kontynuuje ich przez trzy dni
lub nie wykonuje ich zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w rażący sposób
zaniedbując zobowiązania niniejszej umowy (pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego),
2) Wykonawca przerwał wykonanie usług i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
złożonej przez Wykonawcę, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków
dokonania takiej zmiany:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy,
to jest w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych
przepisów;
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany łącznego wynagrodzenia
brutto (w tym cen jednostkowych), w przypadku zmiany stawek VAT w przepisach
o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, a także w przypadku,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy w odniesieniu
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawcę;
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany osób wykonujących
zamówienie objęte przedmiotem niniejszej umowy z następujących powodów:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie
objęte przedmiotem niniejszej umowy;
b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie objęte przedmiotem
niniejszej umowy z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań;
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie objęte przedmiotem niniejszej
umowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).
Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie są możliwe jedynie na nowe osoby
o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę
w ofercie.
4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części
wykonywanego przez niego zakresu usług, bądź wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 15 niniejszej umowy.
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w niniejszej umowie jest niemożliwe
z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć
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lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu
usługi spowodowane przez osoby trzecie,
b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu, bądź personelowi
Zamawiającego,
c) termin zawarcia niniejszej umowy uniemożliwiający realizację przedmiotu
niniejszej umowy w okresie wskazanym w niniejszej umowie;
6) Niniejsza umowa może ulec zmianie z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej
lub rachunkowej, nie wynikającej z zamierzonego działania strony i nie powodującej
roszczeń z tytułu tej pomyłki,
7) Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku udzielenia przez Zamawiającego
zamówienia przewidzianego w Ogłoszeniu o zamówieniu z 03.12.2018 r.
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszej
umowy, to jest zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług
objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących:
b) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej
umowy,
c) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej
umowy,
d) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszej
umowy,
przy czym cena za godzinę świadczenia tych usług nie będzie wyższa niż wskazana
w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy,
8) Niniejsza umowa może ulec zmianie w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy
poprzez zmianę w szczególności nazwy przedsiębiorstwa, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy,
9) Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia,
10) Niniejsza umowa może ulec zmianie, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia
w momencie zawarcia niniejszej umowy okoliczność prawna, ekonomiczna
lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany niniejszej
umowy, każda ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości
dokonania takiej zmiany zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie.
Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać w szczególności: opis
i uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami
potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany - dotyczy to przypadków kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów.
3. Dokonanie zmiany niniejszej umowy w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji
zmiany przez Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie
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pisemnej, od którego dnia zaprzestano lub wznowiono wykonywanie
za pośrednictwem pracownika socjalnego danego rejonu opiekuńczego.
1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

usług,

§ 15
Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany z udziałem niżej
wymienionych Podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę:
1) ........................................................... w zakresie ........................................................... ,
2) .......................................................... w zakresie ........................................................... .
Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć Podwykonawcy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, która powstała wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie przedmiotowych zasobów podmiot ten nie ponosi
winy.
Powierzenie Podwykonawcom prac nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie danej części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane
przez podwykonawców, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
W przypadku wykonania części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę,
rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia
Podwykonawcy o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym
jej integralną część.
§ 16
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzegać będzie zasad
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadający imiennie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Imienne upoważnienia są ważne do odwołania lub wygaśnięcia z chwilą ustania
zatrudnienia pracownika u Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania poufności wszelkich
informacji, z którymi zapoznał się w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz nieudostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, z którymi zapoznał się
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do celów innych niż wykonywanie niniejszej
umowy.
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6. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że Wykonawca postępuje niezgodnie
z treścią niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy informacji ujawnionej przez
Zamawiającego, przywrócenia stanu zgodności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia, poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku
dotyczącym nieuprawnionego ujawnienia przekazanych przez Zamawiającego informacji
i dokumentów.
8. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością osób zatrudnionych
przez Wykonawcę.
9. Tajemnicę służbową Zamawiającego stanowi każda informacja dotycząca Zamawiającego,
która nie jest znana lub nie powinna być znana publicznie, powzięta przez Wykonawcę
w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.
W szczególności tajemnicę służbową stanowią dane osobowe podopiecznych
i pensjonariuszy Zamawiającego.
10. Tajemnicą służbową Zamawiającego nie są informacje, które zostały legalnie ujawnione
Wykonawcy przez osoby trzecie, bez ograniczeń, co do ujawniania.
11. Wykonawca ma prawo do korzystania z informacji stanowiących tajemnicę służbową
Zamawiającego tylko w ograniczonym zakresie związanym z realizacją niniejszej
umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie
jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej
Zamawiającego, niż te dane i informacje, które są konieczne do wykonania obowiązków
Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy.
13. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu,
Wykonawca obowiązany jest do dochowania najwyższej staranności. Wykonawca jest
w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień określonych
w niniejszym paragrafie.
14. Klauzula poufności, określona w niniejszym paragrafie, obowiązuje również
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
15. W celu wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania tajemnicy służbowej, jaką powziął w toku wykonywania niniejszej
umowy, zgodnie z klauzulą poufności określoną w niniejszym paragrafie;
2) zachowania tajemnicy także po zakończeniu wykonywania lub po rozwiązaniu
niniejszej umowy. Ujawnienie informacji udostępnionych przez Zamawiającego
wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 17
1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść należności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani wnieść jako zabezpieczenia pod kredyt bankowy.
2. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować przepisy o ochronie danych osobowych,
w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
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a także przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).
4. Bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca
nie może dokonać przelewu praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody
lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ………………. zawartej w dniu ………………….

..…………………, dnia………………
NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług
opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób:
.
odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ,
a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie usług zostało dokonane w całości.
W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń
wobec Zamawiającego.
Jednocześnie oświadczam, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie wystąpiły
przypadki powierzenia wykonania jakichkolwiek jego części innym podmiotom,
niż podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej przez niego ofercie
w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, które nie byłyby
zgłoszone Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane.

…………………………………….
/pieczęć i czytelny podpis/

32

Numer postępowania: ZP US/03/2018
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia

/pieczęć firmowa Wykonawcy/
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
Firma udostępniająca swoje zasoby:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadcza, że na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób”
zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

niżej wymienionych zasobów, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
Miejscowość ......................................, dn. ......................................

.................................................................................................
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć
pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
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