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Umowa  nr ………/FWIRES/ PJŻ-MiędzyrzecPodlaski/UO 

o świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu 

„Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

zawarta w dniu ……………………… r. w …………………………………………………… pomiędzy: 

 

Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z siedzibą w Poznaniu 61-375,  przy Os. Armii Krajowej 2/17 

reprezentowaną przez Prezesa – Pana Filipa Lepka,  

zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, 

 

a 

Panią/em ……………………………………………………………… 

zam. ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

zwaną/ym  dalej Zamawiającym 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług opiekuńczych na rzecz  

Pani/Pana …………………………………………………………………………………………………………………………………………     

w miejscu jego zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………………… 

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

przez opiekuna/opiekunkę ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający jest osobą objętą wsparciem / …………………………………………………………………….……….. 

wobec osoby objętej opieką.   

3. Zakres świadczonych usług, o których mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 1. KONTRAKT 

TRÓJSTRONNY OKREŚLAJĄCY INDYWIDUALNY ZAKRES SŁUG OPIEKUŃCZYCH 

§ 2 

1. Ilość świadczonych usług strony ustalają w wymiarze dziennie/ tygodniowo/ miesięcznie* 

a) ………………  godzin świadczonych dni powszednie*. 
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b) ……………… godzin świadczonych w soboty i dni świąteczne oraz w godzinach nocnych*. 

2. Rozkład dzienny/ tygodniowy* świadczonych usług …………………………………………………………………… 

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

§ 3 

1. Częściowa odpłatność Zamawiającego za jedną godzinę świadczonych usług wynosi ………… 

brutto (słownie: ………………………… 00/100) w dni powszednie oraz …………… zł brutto (słownie: 

………………………… 00/100) w soboty i dni świąteczne*. 

2. Wysokość częściowej odpłatności może ulec zmianie w razie zaistnienia okoliczności niezależnych 

od Zamawiającego (np. zmiana sytuacji rodzinnej i majątkowej osoby objętej usługami opiekuńczymi) 

i Wykonawcy (np. zmiana urzędowych uregulowań dot. wysokości emerytur, rent, wynagrodzeń lub 

ich opodatkowania/składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Powyższe zmiany nie mogą być 

wprowadzane częściej niż co 3 miesiące i wymagają zgody obu stron umowy.  

3. Wynagrodzenie z tytułu częściowej odpłatności stanowić będzie iloczyn sumy roboczogodzin w 

danym miesiącu kalendarzowym i stawek brutto, o których mowa w ust. 1. 

§ 4 

1. Zapłata za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu okresu, o którym mowa w § 5 umowy, w ciągu 

7 (siedmiu) dni od doręczenia Zamawiającemu dowodu KP – Kasa przyjmie lub imiennej faktury, 

wystawionego/nej przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wskazania w § 5 umowy, okresu dłuższego niż jeden miesiąc kalendarzowy, zapłata za 

wykonane usługi nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca, w ciągu 7 (siedmiu) dni od doręczenia 

Zamawiającemu dowodu KP – Kasa przyjmie lub imiennej faktury,  wystawionego/ej przez 

Wykonawcę. 

§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas określony od ……………………....….. do ……………….……,  z możliwością 

jej wcześniejszego rozwiązania: 

a) przez każdą ze stron z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.  W przypadku 

zagrożenia życia i/ lub zdrowia osoby/ podmiotu świadczącej / ego usługę  opiekuńczą  oraz 

w sytuacji gdy dwie kolejne opiekunki/ opiekunowie nie zostaną zaakceptowane/i przez 

osobę niesamodzielną istnieje możliwość  rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

Tryb ten ma zastosowanie również w przypadku braku dostępności opiekunek/ów po stronie 

wykonawcy usługi.  
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b) za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w razie braku akceptacji przez Zamawiającego 

zmienionych stawek częściowej odpłatności 

c) Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, a w szczególności jeżeli 

Instytucja Zarządzająca wstrzyma dofinansowanie lub zostanie rozwiązana umowa 

 z beneficjentem. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

ich nieważności. 

 

§ 6 

Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd powszechny według miejsca 

siedziby Wykonawcy. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

................................................. 

podpis Zamawiającego  

 

..................................................... 

 podpis Wykonawcy                                                                 

 


