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Załącznik Nr 2  

do zaproszenia do złożenia oferty 

 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 
1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, świadczonych w miejscu 
zamieszkania podopiecznych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Usługi opiekuńcze 
świadczone są u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. 
 
3. Zamawiający wskaże Wykonawcy osobę uprawnioną do usług opiekuńczych najpóźniej na 
24 godzin przed datą rozpoczęcia ich świadczenia, przedkładając zlecenie wykonania usług 
opiekuńczych. 
 
4. Rozliczenie świadczonych usług będzie następować po przedłożeniu przez Wykonawcę 
miesięcznej Karty Czasu pracy. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Kartę Czasu Pracy w terminie 5 dni następnego 
miesiąca po wykonaniu usługi. 
 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do co najmniej dwóch kontroli w ciągu roku. W razie 
konieczności Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień co do 
nieprawidłowości wykrytych podczas tych kontroli. 
 
7. Wykonawca musi posiadać minimum 4-miesięczne doświadczenie w pracy (w ciągu 
ostatnich 2 lat) polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych. 
 
8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zaproszenia 
 
Zakres czynności do realizacji konkretnej usługi: 
1.pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, a w szczególności: 
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, 
- przygotowywanie posiłków – w tym przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia 
oraz w miarę konieczności karmienia podopiecznego, 
- spacery z podopiecznym, jeżeli stan jego zdrowia na to zezwala, 
- utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu, 
- dokonywanie bieżących porządków w mieszkaniu podopiecznego lub użytkowanej przez 
niego części mieszkania, 
- pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz dbanie o czystość bielizny pościelowej, 
- odnoszenie i przynoszenie jej z punktów pralniczych, 
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- w miarę potrzeby przynoszenia węgla i wody oraz palenie w piecu, 
- zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept lekarskich (stosowanie do potrzeb 
podopiecznego) 
- załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego (np. opłacanie świadczeń, czynszów, 
rachunków za telefon, energię elektryczną itp.), 
- prowadzenie zeszytów wydatków i rozliczenie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy 
codziennie lub w wspólnie ustalonym terminie. 
2. opiekę higieniczną, na którą składa się: 
- higiena osobista podopiecznego (mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie), 
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 
- posłanie łóżka podopiecznego, 
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 
3. pielęgnację zalecaną przez lekarza, polegającą na: 
- zapobieganiu powstawaniu odleżyn,  
- pielęgnacji pod kątem schorzenia podopiecznego z uwzględnieniem np. odpowiedniej 
diety, 
- wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności: mierzenia temperatury, tętna, 
ciśnienia, podawanie leków drogą doustną, wziewną, doodbytniczą, zakraplanie ucha, nosa, 
oka, stosowanie środków farmakologicznych na skórę kompresy rozgrzewające, okłady, 
zakładanie opatrunków itp. 
4. w miarę możliwości zapewnienie podopiecznemu kontaktów z otoczeniem. 
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Załącznik Nr 3  
do zaproszenia do złożenia oferty 

 
UMOWA  Nr   

 
zawarta w dniu ………………………. roku w Słupnie pomiędzy: 
Gminą Słupno - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie – Jednostką Budżetową, ul. 
Warszawska 26a, 09-472 Słupno, NIP: 774-242-12-78, REGON: 610006559, reprezentowanym przez: 
Panią Magdalenę Szochner-Siemińską – Dyrektora, działającego w imieniu Gminy Słupno na mocy 
Pełnomocnictwa Nr 43/2015  udzielonego przez Wójta Gminy Słupno w dniu 01.06.2015 r., zwanym 
dalej: „Zleceniodawcą” 
 a ………………………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,  
lub wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 
 

 
§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług opiekuńczych dla 
osoby skierowanej zgodnie ze zleceniem pisemnym Zleceniodawcy, który stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Usługi określone w § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać w wymiarze czasu 

określonym   przez Zleceniodawcę w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  
2. W ramach czynności określonych w § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia 

harmonogramu czasu pracy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. W ramach czynności określonych w § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

dojazdu do osoby objętej usługami opiekuńczymi. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stan zdrowia zezwalający na wykonywanie zadań 

określonych w par. 1. 
5. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu  

wypowiedzenia.  
6. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności określonych niniejszą umową. 
§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w § 1  Zleceniodawca  zobowiązuje się zapłacić 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ………………..PLN brutto (słownie: ……………..) za 
godzinę pracy zgodnie z harmonogramem przedstawionym na koniec miesiąca. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za czynności objęte niniejszą umową będzie wypłacane 
miesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu stawki godzinowej i  ilości 
przepracowanych godzin w miesiącu zgodnie z przedstawionym przez Zleceniodawcę 
harmonogramem czasu pracy. 

3. Za każdy miesiąc wykonywania czynności Zleceniobiorca przedłoży rachunek za wykonanie 
usługi do 5-go dnia  następnego miesiąca.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za prawidłowo wykonaną czynność, zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem, w terminie 14 dni od złożenia rachunku, poprzez dokonanie 
przelewu na konto Zleceniobiorcy. 
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5. Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia  należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami –składki na ubezpieczenie społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez 
Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do 
wykonania osobom trzecim. 

§ 5 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 

a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, 
które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zleceniodawcę w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Zleceniodawcy i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które: w czasie 
ich ujawnienia były publicznie znane, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie 
obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu 
władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o takim obowiązku i 
zabezpieczenia poufności tych informacji. 

§ 6 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 50 

PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

2. W przypadku, gdy szkoda, którą poniósł Zleceniodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę przewyższa określoną w ust. 1 wartość kary 
umownej, Zleceniodawca może domagać się dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z należnego mu 
wynagrodzenia.  

§ 7 
Zmiany w niniejszej  umowie  mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Spory mogące wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

miejscowo właściwego sądu dla Zleceniodawcy. 
§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 

   Zleceniodawca                                                                                            Zleceniobiorca 
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  Załącznik Nr 1 do umowy 

ZLECENIE WYKONANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH Nr …………………… 

 

 

Zleceniodawca:   …………………………..………………… 

Zleceniobiorca: …………………………..…………………… 

             

 

treść zlecenia: (miejsce realizacji usługi, czas jej trwania, zakres czynności do 

realizacji w ramach konkretnej usługi) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

         Pieczątka i podpis   Zleceniodawcy                                                                                            podpis Zleceniobiorcy                                                                                                            
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Załącznik Nr 2 do umowy  

                                               

 

KARTA CZASU PRACY  

…………………….………………………………………….. 

    (osoba korzystająca z usług opiekuńczych) 

 

DATA 

 

GODZINY 

(od… do…) * 

PODPIS OSOBY 

KORZYSTAJĄCEJ ZE 

SPECJALISTYCZNYCH 

USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH 

PODPIS OSOBY 

ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*W karcie należy wykazać rzeczywisty czas wykonywania usługi. 
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