UMOWA nr……………………………………………
Zawarta w dniu………………………………………………………………. w ……………………………………………………....
Pomiędzy:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Z siedzibą w:………………………………………………..przy ul. …………………………………………………………………..
NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Reprezentowanym
przez…………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Zwanym dalej „Zleceniodawcą”
A Fundacją Dobrego Pasterza z siedzibą w Ustroniu przy ul. Skalica 1, NIP 548-23-38-816,
OPP KRS 0000047396
Reprezentowaną przez:
1. Pana Konrada Owczarka - Prezesa Zarządu Fundacji
2. Pana Włodzimierza Chmielewskiego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji
Zwanym dalej „Wykonawcą”.
Działając na podstawie art. 17. ust. 1 pkt 3 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) strony ustalają co
następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę schronienia oraz
wyżywienia na rzecz bezdomnych kobiet i matek z dziećmi, których ostatnim miejscem
zameldowania jest Gmina………………………………
skierowanych przez Zleceniodawcę do placówki prowadzonej przez Wykonawcę.
2. Podstawą przyznania schronienia jest wydana przez Zleceniodawcę indywidualna decyzja
administracyjna lub skierowanie. Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrywania
kosztów pobytu osoby skierowanej.

§2
Schronienie będzie udzielane w placówkach prowadzonych przez Wykonawcę w 43 – 450 Ustroń
przy ul. Skalica 1 lub w 43 – 243 Wisła Mała, przy ul. Pawia 11.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdej osobie, o której mowa w § 1 miejsce w placówce,
niezwłocznie po uzyskaniu informacji (forma pisemna lub e-mail) od Zleceniodawcy.
§4
Wykonawca zapewni osobom skierowanym przez Zleceniodawcę:
- pobyt w placówce prowadzonej przez Wykonawcę,
- całodzienne wyżywienie, tzn. 3 posiłki dziennie w tym co najmniej 1 gorący,
- możliwość kąpieli oraz zapewnienie podstawowych środków czystości i higieny osobistej,
- możliwość prania i suszenia ubrań,
- w razie potrzeby wsparcie psychologa i prawnika,
- pomoc w zakresie załatwiania wszelkich spraw urzędowych oraz zdrowotnych.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o samowolnym
opuszczeniu lub usunięciu za brak przestrzegania obowiązującego w placówce Regulaminu,
osoby o której mowa w § 1 i skreśleniu z listy jego mieszkańców.

§6
Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi zawarte w:
1. Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2. Rozporządzeniu MRPiPS a dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
§7
Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
45,00 zł za 1 osobę na 1 dobę.
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3. W przypadku wzrostu kosztów niezależnie od Wykonawcy zlecenia, może nastąpić zmiana
ceny za jeden dzień pobytu, o której Zleceniodawca zostanie poinformowany z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem.
§8
Wykonawca upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu
realizacji niniejszej umowy i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w umowie o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy oraz osób trzecich za
naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.
§9
Potwierdzeniem realizacji niniejszej umowy będzie rachunek wystawiony przez Wykonawcę na
koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Wartość rachunku opiewać będzie na kwotę stanowiącą iloczyn: liczba osobodni x stawka za
pobyt.
Kwotę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, na wskazane przez Wykonawcę konto.
Określa się dane Zleceniodawcy niezbędne do rozliczeń finansowych:
Nabywca:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odbiorca:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 10
Wykonawca bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody Zleceniodawcy nie może powierzyć
innemu podmiotowi wykonania przedmiotu umowy.
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zleceniodawcy.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia……………………………………………………………………
do dnia………………………………………………………………………………………………………………………………………
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z możliwością przedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia przez każdą ze stron.
§ 12
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednia przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy pozakodeksowe.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Wykonawca
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