
  

 

 
UMOWA Nr …../2022 

 
 
Zawarta w dniu………………………….. 2022 roku pomiędzy: 

Gminą Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, NIP 562-179-09-69, – w imieniu i na rzecz którego 

działa:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36, 88-400 Żnin,  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowany przez: 

……………………………………………………, 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”   
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 
2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz.1710 ze zm.) 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie schronienia w formie noclegowni dla 
2 osób bezdomnych”. 

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni dla osób 

bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, 

w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 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). 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla 

2 osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, tj. osób których 

ostatnim miejscem zamieszkania jest gmina Żnin. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób 

w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, 

że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, 

w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług będzie ……………………………… (dokładny 

adres schroniska). 



  

 

 

§ 2 

1. Strony ustalają wysokość kosztu jednego miejsca na …………. zł/dobę za gotowość 

do udzielenia schronienia w formie noclegowni. 

2. Faktura z tytułu ww. świadczenia winna być wystawiona na: 

Nabywca: Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, NIP 562-179-09-69 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin 

Fakturę należy dostarczyć do odbiorcy.  

Fakturę za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 7 dnia następnego miesiąca. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 10 dni od daty doręczenia. 

 5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 

 Wykonawca zapewnia: 

1. Tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania wyposażone w materac 

i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) w ogrzewanym 

pomieszczeniu, którego temperatura w sezonie grzewczym nie jest niższa niż 20 stopni 

Celcjusza. 

2. Umożliwienie spożycia posiłku i zapewnia gorący napój. 

3. Możliwość skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży. 

4. Dezynfekcję i dezynsekcję odzieży. 

§ 4 

1. Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 stycznia 

2023 r. do 31 marca 2023 r. oraz od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje 

jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej.  

 

 



  

 

 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą  po stronie Zamawiającego 

jest:  

1)  ………………………………………..tel……………………………..  

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającego po stronie Wykonawcy jest: 

1) …………………………………………tel……………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7 

 

1. Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych 
Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania 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/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1).  

2. W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych 
osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach.  

 

§ 8 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku braku dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd. 

W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy stosuje się właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 



  

 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

          Wykonawca:                                                                     Zamawiający: 


