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Załącznik nr 11 do SWZ 

 

Umowa – projektowane postanowienia umowy 

 

W dniu .............2022  r., w Dopiewie, pomiędzy: 

 

Gminą Dopiewo, działającą przez swoją jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, 

z siedzibą w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12, NIP Gminy Dopiewo: 777-31-33-416 REGON Gminy 

Dopiewo 631258738, , reprezentowaną przez: 

Magdalenę Popłońską – Kowalską - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

..................................................................................................... z siedzibą 

 

w ....................................... przy ul. ............................................................, 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie Stronami, a z osobna również Stroną, 

zawarta została umowa (zwana dalej Umową), o następującej treści: 

 

                                                                                   § 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą 

„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Dopiewo”, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.). 

2. Przedmiotem umowy jest kompleksowe świadczenie usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

jako formy ogólnodostępnego wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

lub traktowane na równi z ww., finansowanej z Funduszu Solidarnościowego na zasadach zgodnych                             

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ), stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu opisanym w ust. 1 

powyżej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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3. Usługą asystencji osobistej zostanie objętych 13 osób z terenu gminy Dopiewo, w tym: 

1) 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w maksymalnym 

wymiarze 720 godzin na jedną osobę, 

2)  3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,                                             

w maksymalnym wymiarze 360 godzin na  jedną osobę, 

3) 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w maksymalnym wymiarze 360 godzin na 

jedną osobę. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy                                                            

i doświadczenia; 

2) realizacji usług asystenta i jej dokumentowania zgodnie z Programem Ministerstwa Rodziny  i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (zwanego dalej: Programem); 

3) realizacji usług asystenta przez 7 dni w tygodniu, w dowolnych godzinach w ciągu doby      (możliwość 

świadczenia usługi 24 h na dobę), ustalonych przez Zamawiającego oraz wynikających z potrzeb 

uczestnika Programu; 

4) przestrzegania limitów czasu usług dla poszczególnych uczestników ustalonych przez Zamawiającego 

jak i wynikających z zapisów Programu oraz zasad kwalifikowalności ustalonych w Programie,                          

w szczególności uwzględniając, iż pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 

1 uczestnik Programu; 

5) sporządzania miesięcznego harmonogramu świadczenia usług i przedkładania go do akceptacji 

Zamawiającego do 24 – go dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. Wzór harmonogramu został 

określony w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Przekazanie harmonogramów może odbywać się 

osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie. Harmonogramy muszą być 

tak skorelowane, aby uwzględniały następujące warunki: 

a) usługi mogą być świadczone 24h na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania                        

w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie Pracy; 

b) godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu 

uczestnika Programu, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania; 
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c) usługi asystenta nie mogą być świadczone w godzinach realizacji usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.                               

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) oraz innych usług finansowanych                             

w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie 

finansowanych z innych źródeł; 

6) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi w postaci Karty realizacji usług 

asystenckich, której wzór został określony w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy; 

7) przekazywania Zamawiającemu Karty realizacji usług asystenckich do 5 dnia miesiąca następnego,                  

a za grudzień 2022 r. do dnia 21.12.2022 r; 

8) prowadzenia: Ewidencji przebiegu pojazdu – załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (załącznik nr 11 

do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

– edycja 2022”) w przypadku dojazdu własnym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które 

dotyczą realizacji usług asystenta; 

9) prowadzenia ewidencji biletów komunikacji publicznej/ prywatnej (jednorazowych 

lub miesięcznych), zawierającej m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych 

biletów, danych asystenta, daty i celu podróży, której wzór został określony w załączniku nr 6 do 

niniejszej Umowy; 

10) zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 600,00 zł na osobę 

objętą usługą asystencką w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, iż zgodnie                                

z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, maksymalny 

limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi 50,00 zł miesięcznie; 

11) rozliczania i wypłaty pokrycia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/ prywatnej 

(jednorazowych lub miesięcznych) oraz kosztów dojazdu własnym/ innym środkiem transportu, np. 

taksówka, asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług oraz zakupu biletów 

wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta 

towarzyszącego uczestnikowi Programu w łącznej wysokości nie większej niż 1200,00 zł na osobę 

objętą usługą asystencką, w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem że zgodnie                                

z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, maksymalny 

limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi 300,00 zł miesięcznie; 

12) zakupu ubezpieczenia NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta,                                   

w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie na osobę objętą usługą asystencką, z zastrzeżeniem, 

iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 1950,00 zł w okresie 

obowiązywania umowy. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących osób objętych 

pomocą w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. W szczególności, Wykonawca jest zobowiązany 

do zachowania poufności informacji dotyczących danych osobowych osób korzystających z pomocy, 

rodzaju i zakresu przyznanych świadczeń., nieujawniania  i nie wykorzystywania informacji chronionych, 

w tym danych osobowych uczestników  Programu, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem 

czynności objętych niniejszą umową. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. 

                                                                                § 3 

1. Wykonawca, przy realizacji usługi asystencji osobistej zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w czynnościach określonych w załączniku nr 9 do Programu Ministra Rodziny                               

i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, oraz zgodnie ze 

zgłoszonymi potrzebami uczestnika Programu, m.in.: 

a. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach 

pielęgnacyjnych; 

b. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych 

(w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);  

c. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;  

d. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

2. Wykonawca, przy realizacji     usługi asystencji osobistej           zobowiązuje się do zapewnienia usług 

asystenta w limitach przypadających na jednego uczestnika, która wynosi: 

a. maksymalnie  103 godziny/ m-c wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

b. maksymalnie 51 godzin/m-c wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

c. maksymalnie 51 godzin/m-c wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 

co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.    

      § 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do realizacji usług asystencji osobistej osoby: 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym następujących kierunków 

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, 

terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

lub 
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2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 

pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w formie wolontariatu,  

- wskazanymi przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego; 

 3) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 

roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także 

posiadanie: zaświadczenia o niekaralności; pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców 

przestępstw na Tle Seksualnym, pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka z niepełnosprawnością.  

2. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do świadczenia usług zgodnie z następującymi zasadami: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskali w trakcie wykonywania obowiązków,                     

w szczególności nie ujawnianie osobom trzecim danych personalnych osób, u których sprawują usługi, 

ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, 

2) wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć uczestnika, 

3) posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, podpisem właściciela dokumentu, 

pieczęcią, nazwą i numerem telefonu Wykonawcy, pozwalającego na identyfikację osoby oraz 

Wykonawcy zapewniającej wykonanie usługi oraz okazywania dokumentu na żądanie uczestnika, 

rodziny, krewnych, opiekuna prawnego i pracownika Zamawiającego, 

4) nie wprowadzania do domu uczestnika osób nieupoważnionych, 

5) nie palenia tytoniu w obecności uczestnika i w jego domu, 

6) nie używania narkotyków, alkoholu i innych używek w obecności uczestnika i w jego domu. 

3. Wykonawca odpowiada w całości za realizację powyższych zasad, w szczególności za poinformowanie 

o nich pracowników oraz za wyciąganie konsekwencji w przypadku ich łamania. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, dla których świadczone są usługi 

przez Wykonawcę, w tym w szczególności przez osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

zamówienie. 

        § 5 

1. Wykonawca realizując usługi zobowiązany jest kierować się poniższymi zasadami: 

1) zasadą akceptacji - opartą na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości                        

i celów życiowych uczestnika, 
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2) zasadą indywidualizacji – podmiotowego podejścia do uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości, z jej 

prawami i potrzebami, 

3) zasadą poufności i respektowania prywatności i ujawniania informacji uzyskanych od uczestnika bez jego 

wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego 

prawa), 

4) zasadą prawa do samostanowienia – prawo uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje życie                    

(z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia), 

5) zasadą obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie 

każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji, 

6) zasadą dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie podczas realizacji usług korzyści 

poszczególnych członków środowiska rodzinnego uczestnika. 

2. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego e-mailem lub pisemnie (najpóźniej w drugim dniu 

roboczym po spotkaniu) o rezygnacji któregokolwiek uczestnika z programu oraz innych sytuacjach, które 

mają wpływ na realizację umowy;      

2) poinformowania uczestników przed rozpoczęciem świadczenia usług, że jest on współfinansowany ze 

środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

3. Wykonawca, przy realizacji usługi asystencji osobistej zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności 

zgodnej z obowiązującymi przepisami i wytycznymi związanymi ze stanem epidemii i/lub stanem zagrożenia 

epidemicznego, m.in. używania maseczek, zagwarantowania specjalistycznych materiałów (m.in. żele 

antybakteryjne, inne środki zapobiegawcze), a także dostosowania form realizacji usług do wytycznych 

sanitarno-epidemiologicznych, związanych  z pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią 

koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.  

5. Wykonawca przy realizacji usługi asystencji osobistej  odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych 

w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie upoważnionej instytucji       

i Zamawiającego. 

       § 6 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ……………2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. 
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2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi ustala się na dzień ……………… 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, za 1 – miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono Wykonawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy. 

4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

niewywiązywania się przez drugą Stronę z jej postanowień, w szczególności dotyczących płatności za usługi. 

Warunkiem rozwiązania Umowy jest uprzednie bezskuteczne wezwanie drugiej Strony do usunięcia 

uchybień dotyczących realizacji Umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni. 

5. Strony ustalają, że łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie 

może przekroczyć kwoty ………………. zł brutto (słownie: ………………………………………… 

złotych ……./100). 

6. Zamawiający monitorować będzie wykorzystanie środków w ramach maksymalnej kwoty wynagrodzenia 

określonej w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, w którym suma należnego Wykonawcy wynagrodzenia osiągnie kwotę, o której mowa                     

w ust. 5 powyżej, Umowa niniejsza ulega automatycznemu rozwiązaniu, przed terminem określonym                  

w ust. 1 powyżej. 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności do terminowego 

dostarczania dokumentów, informacji, danych i innych materiałów niezbędnych dla realizacji Umowy 

przez Wykonawcę, 

2) przekazania informacji o trwającym Programie      szerokiemu gronu potencjalnych zainteresowanych, 

3) wsparcia organizacyjnego niezbędnego do realizacji usług, w tym np. pomocy w kontakcie  z uczestnikami 

Programu,  

4) przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikacji do przyznania usługi asystenta na podstawie „Karty zgłoszenia 

do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej–edycja 2021”, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 

2022 oraz kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru oraz kontroli jakości  i kompletności 

realizacji przedmiotu Umowy przez cały okres jej trwania bez wcześniejszego uzgadniania terminu. Osobą 

uprawnioną do prowadzenia nadzoru oraz dokonywania kontroli w zakresie realizowania przedmiotu umowy 

jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie lub wskazany przez niego pracownik.  
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

§ 8 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi czynności związane z wykonywaniem Umowy 

są: 

1) w imieniu Wykonawcy: ……………………….., tel. …………………….,   

        e-mail: ………………………………………… 

2) w imieniu Zamawiającego: ……………………., tel. …………………………, 

            e-mail: ……………………………………. 

2. Przedstawiciele Stron będą się kontaktować między sobą we wszystkich sprawach związanych 

z wykonaniem Umowy, a za formę wiążącą w zakresie przekazywania wszelkich informacji związanych                                    

z realizacją postanowień Umowy, Strony uznają korespondencję w formie elektronicznej przy użyciu 

adresów e-mail wskazanych w ust. 1. 

3. Strony będą się informować niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, o zmianie osób 

koordynujących.  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy wymagającej formy aneksu do 

Umowy i dla swej ważności wymaga wyłącznie pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia 

drugiej Strony, podpisanego jednakże przez osoby upoważnione do reprezentowania Strony 

powiadamiającej. 

 

§ 9 

1. Zamawiający szacuje, że w ramach niniejszej umowy, usługi o których mowa § 1 ust. 2 będą świadczone 

w maksymalnym wymiarze ………… godzin zegarowych w okresie obowiązywania umowy wskazanym 

w § 6, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 2 może ulec 

zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Strony zgodnie oświadczają, że 

zmniejszenie ilości godzin świadczenia usług nie będzie uprawniało Wykonawcy do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie dla asystenta realizującego usługi asystenckie wynosi 40,00 złotych brutto (słownie: 

czterdzieści złotych 00/100) za jedną godzinę zegarową pracy.  
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4. Strony przyjmują, że koszt za jedną godzinę zegarową świadczenia usług stanowi koszt brutto, tj.                     

z kwoty tej zostaną pokryte wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń 

zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu wypadkowego, należnych podatków itd. 

5. Wysokość rzeczywistego wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie w oparciu o ilość faktycznie 

zrealizowanych usług asystencji osobistej przez Wykonawcę oraz ceny jednostkowej ustalonej  w niniejszej 

Umowie, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wskazuje na następujące, minimalne ilości godzin usług 

asystencji osobistej, które zostaną zlecone Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy - Zamawiający przez 

cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy świadczenie usług asystencji osobistej                                        

w minimalnej ilości …..  godzin zegarowych. 

6. Jako okres rozliczeniowy Strony przyjmują miesiąc kalendarzowy. 

 

7. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana miesięcznie, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury 

i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w tym okresie czasu. 

8. Podstawą zapłaty za wykonanie niniejszej Umowy jest każdorazowo prawidłowo wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT/ rachunek wraz z prawidłowo przekazaną Zamawiającemu dokumentacją 

związaną z zrealizowaną usługą, w szczególności są to : 

1) Karty  realizacji usług asystenta w ramach Programu przekazywane Zamawiającemu do 5 – go dnia 

każdego miesiąca -– sporządzone w oparciu o treść załącznika nr 4 do niniejszej Umowy (załącznik nr 

10 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej – edycja 2022”); 

2) Ewidencja przebiegu pojazdu – sporządzona w oparciu o treść załącznika nr 5 do niniejszej Umowy 

(załącznik nr 11 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej – edycja 2022”); 

3) Ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych – sporządzona 

w oparciu o treść załącznika nr 6 do niniejszej Umowy. 

9. Rachunek/faktura za wykonanie przedmiotu umowy powinien być wystawiony z następującymi danymi: 

Nabywca: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416; 

Odbiorca: faktury/rachunku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 

Dopiewo.  

10.  Błędnie wystawiona faktura/rachunek lub brak dokumentów potwierdzających prawidłowe świadczenie 

usługi, powoduje przerwanie biegu 14-dniowego terminu płatności, do czasu doręczenia Zamawiającemu 
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brakujących dokumentów. 14-dniowy termin płatności rozpocznie swój bieg na nowo od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących dokumentów.  

11.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12.  Wydatek finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej – edycja 2022”. 

 

§ 10 

1. Wykonawca lub podwykonawca na podstawie art. 96 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych w trakcie realizacji zamówienia, są zobowiązani do zatrudnienia co najmniej 1 osoby w roli 

pracownika skierowanego do wykonywania usług asystencji osobistej z jednej z poniższych grup: 

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 

zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, 

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                       

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

6) innych osób niż określone w pkt. 1-5, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia. 

2. Zamawiający mając na względzie ewentualność konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę 

w charakterze asystentów osób wskazywanych przez uczestników nie wymaga, aby osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę     

wymagań, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt  1 – 7: 
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1) Wykonawca oświadczy za poszczególne miesiące realizowania usługi opieki asystencji osobistej, że 

zamówienie realizowała osoba, o której mowa w ust. 1   

lub 

2) Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającego lub przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów 

potwierdzających realizację usługi asystencji osobistej przez osobę, o której mowa w ust. 1  poprzez 

odpowiednie dla danej kategorii osób dokumenty (umowę, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

dokumenty z urzędu pracy lub inne) – z zachowaniem zasad i przepisów RODO, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających realizację usługi opieki asystencji 

osobistej przez osobę, o której mowa w ust. 1,  poprzez odpowiednie dla danej kategorii osób dokumenty 

(umowę, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumenty z urzędu pracy lub inne), w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

świadczących usługi asystencji osobistej, o których  mowa w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, utracił możliwość realizacji zamówienia 

przy pomocy osoby o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest podjąć działania do zatrudnienia innej osoby 

o podobnym statusie, co winien wykazać Zamawiającemu poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

(zgłoszenia do urzędu pracy, PFRON, lub inne); wykazanie przez Wykonawcę podjętych działań                                  

w pozyskaniu do pracy osoby wskazanej w § 10 ust. 1 do realizacji zamówienia wyłącza możliwość 

naliczenia kary umownej. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z urzędu lub w skutek skargi podopiecznego, 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, np. zaniżanie ilości, zakresu usług 

asystencji osobistej lub złej ich jakości — w wysokości 100,00 zł. (słownie: sto złotych) za każdy 

stwierdzony przypadek niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieprzedłożenia w określonym w § 10 

ust. 3 pkt 2  umowy terminie Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób                     

z grup wymienionych w  § 10 ust. 1, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych po stronie 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na 

zasadach ogólnych. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 30% maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust 5. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że w związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający powierzy przetwarzanie danych 

osobowych osób, do których będzie odnosiła się realizacja przedmiotu zamówienia. 

2. Stosownie do treści 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 (RODO) 

Wykonawca jako przetwarzający dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będzie je zbierać oraz 

przetwarzać wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej.   

3. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych Wykonawca podejmie środki zabezpieczające zgodne ze 

stosowanymi u Wykonawcy standardami („wiążącymi regułami korporacyjnymi”) chroniące zebrane dane 

przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem 

lub uszkodzeniem, a także poinformuje te osoby o zbieraniu i przetwarzaniu ich danych osobowych np. 

stosownym obwieszczeniem - zgodnie z treścią przepisu art. 14 RODO. 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy, która będzie 

podpisana jednocześnie z zawarciem niniejszej umowy. Z tytułu umowy o powierzenie przetwarzania 

danych osobowych Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie czy zwrot 

kosztów, poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie. 

 

§ 13 

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w szczególności dokonywać cesji 

wierzytelności wynikających z Umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych 

w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.  

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 
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1) zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych 

nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem usług,  

2) zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich 

osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.  

3. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie, przy udziale 

których wykonuje usługi, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym 

dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego                      

w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.  

4. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony 

informacji poufnych Zamawiającego i podopiecznych, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść 

do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.  

5. Postanowienia ust. 1-4 nie będą miały zastosowania do informacji, które:  

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;  

2) zostały ujawnione przez osoby trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą Umową;  

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 

administracyjnej.  

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego                            

i jednym dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


