
 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług 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., finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, realizowanych na terenie 

gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022 r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

• 85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe 85000000-9 Usługi 

w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

• 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 

Usługą asystencji osobistej zostanie objętych 13 osób z gminy Dopiewo, w tym: 

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

wymiarze 720 godzin na jedną osobę, 

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

w maksymalnym wymiarze 360 godzin na  jedną osobę, 

c) 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. 

 

Szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin usług asystencji osobistej w okresie od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 6480 godzin. 

 

Podana maksymalna ilość godzin   jest   ilością   szacunkową.   Zamawiający   zastrzega,   że   możliwe 

jest zmniejszenie maksymalnej ilości godzin usług asystencji osobistej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie realizacji usług uczestnik Programu zrezygnuje z kontynuacji wsparcia lub kontynuacja wsparcia 

nie będzie możliwa – na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba – o ile będzie to możliwe i zasadne. 



 

 

Niewykorzystana liczba godzin przechodzi wówczas na kolejną osobę. Szacuje się, że każda osoba otrzyma 

odpowiednio średniomiesięcznie: 

a) 103 godziny wsparcia dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

b) 51 godzin wsparcia dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

c) 51 godzin wsparcia dla dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI 

Ogólny zakres czynności możliwych do realizacji w ramach usług asystencji osobistej został określony 

wg wytycznych Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

 

Zakres czynności w szczególności dotyczy: 

 

1) wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach 

pielęgnacyjnych na: 

a) myciu głowy, myciu ciała, kąpieli; 

b) czesaniu; 

c) goleniu; 

d) obcinaniu paznokci rąk i nóg; 

e) zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku; 

f) zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń; 

g) przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów; 

h) słaniu łóżka i zmianie pościeli; 

2) wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku 

samodzielnego zamieszkiwania): 

a) sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu 

śmieci; 

b) dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. 

informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie 

towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), 

prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie); 

c) myciu okien; 

d) utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 

(np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, 

etc.); 

e) praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni 

(w obecności osoby niepełnosprawnej); 



 

 

f) podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go; transporcie 

dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły  wyłącznie w 

obecności osoby niepełnosprawnej); 

3) wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: 

a) pchanie wózka osoby niepełnosprawnej; 

b) pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi); 

c) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym; 

d) pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu; 

e) asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu 

osób niepełnosprawnych oraz taksówkami; 

f) transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta; 

4) wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem: 

a) wyjście na spacer; asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, 

muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.; 

b) wsparciu w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy 

(np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem 

się, wypełnianiu formularzy); 

c) wsparciu w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się; 

d) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze; 

e) pomocy w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, 

ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni; 

f) wsparciu w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej). 

 

Zakres usług wynikał będzie z potrzeb osób korzystających z pomocy i określany będzie indywidualnie. 

W podejmowanych działaniach osoba wykonująca usługę asystencji osobistej ma obowiązek brania pod uwagę 

potrzeb i preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką. 

 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE OSÓB REALIZUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ USŁUGĘ 

ASYSTENCJI OSOBISTEJ 

Zamawiający wymaga, aby w/w usługi realizowane były przez: 

 

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

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

terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

lub 

 



 

 

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

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia 

osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami 

rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego 

oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług 

asystencji osobistej; 

4) 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: zaświadczenie o niekaralności – pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze 

Sprawców przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica 

lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

 

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi 

asystenta. 

 

DNI I GODZINY REALIZACJI USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ 

 

1) Usługi Asystenta mogą być realizowane 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; 

2) Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 

90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach 

Programu. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do 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 Umowy. Przekazanie 

harmonogramów może odbywać się osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w umowie. 

4) Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług w każdym miesiącu jest uzyskanie akceptacji 

harmonogramów przez Zamawiającego. 

5) Harmonogramy mogą być aktualizowane w zależności od potrzeb uczestników Programu, jednak każda 

zmiana do harmonogramu musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i   musi   uzyskać jego akceptację. 

6) 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; 

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; 

d) z usług asystenta w tym samym czasie może korzystać 1 uczestnik Programu (opieka jeden na 

jeden). 

 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi 

w postaci Karty realizacji usług asystenckich, której wzór został określony w załączniku nr 4 

do Umowy. 

8) Karty realizacji usług asystenckich Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do 5 - go dnia 

każdego miesiąca. Zamawiający dokona weryfikacji poprawności merytorycznej i zgodności ze 

stanem faktycznym. Uzyskanie akceptacji kart przez Zamawiającego jest warunkiem podpisania 

protokołu odbioru usług. Podpisany protokół odbioru usług stanowi podstawę do wystawienia faktury 

za dany miesiąc. 

9) Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ofertowej ceny 

jednostkowej usługi i liczby godzin usług wskazanej w Kartach realizacji usług asystenckich. 

10) Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na obsługę, adekwatnie do 

występujących potrzeb, procesu: 

a) 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; 

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

jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, 

np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych 

w treści Programu 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, zgodnie z wytycznymi Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022, maksymalny limit miesięczny dla jednego asystenta wynosi 



 

 

300,00 zł – ewidencja przebiegu pojazdu stanowi załącznik nr 5 do Umowy, a ewidencja 

biletów komunikacji publicznej stanowi załącznik nr 6 do Umowy; 

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

z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 1950,00 zł 

w okresie obowiązywania umowy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do wywiązywania się z obowiązków 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. 

 

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

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

3. 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. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie 

wykonywania zamówienia. 

5. 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, 

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. 

 

WAŻNE INFORMACJE W ODNIESIENIU DO ZADANIA 

1. Usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych  

lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, 

za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, 

ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem 

Programu. 

2. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle 

seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad pracodawca lub inny 

organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub 

dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym i w Rejestrze osób, w 

stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała 

postanowienie o wpisie w Rejestrze. 

3. Wykonawca, który kieruje do realizacji zadania inne osoby, zobowiązany jest do zapewnienia 

możliwości samodzielnego wyboru przez uczestnika Programu osoby, która będzie świadczyć usługę 

asystencji osobistej. 

4. W godzinach realizacji usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy 

usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze 

środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w realizacji usług asystenta wynikające ze 

zmian stanu zdrowia uczestników Programu a także będące następstwem zmian sytuacji 

epidemiologicznej SARS-CoV-2 i ewentualnych obostrzeń. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania świadczonych usług oraz dokonywania doraźnych 

kontroli. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane będą bezpośrednio w miejscu realizacji usług 



 

 

i nie wymagają wcześniejszego poinformowania o planowaniu kontroli. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu 

roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e- mailem – z wykorzystaniem danych 

kontaktowych wskazanych  w umowie). 

8. Z Wykonawcą zostanie podpisana odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

WARUNKI W POSTĘPOWANIU, DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ / ZAWODOWEJ 

1. Wykonawca lub osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji usług asystencji osobistej, to: 

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

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

terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

lub 

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

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 

wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami 

rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego 

oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług 

asystencji osobistej; 

4) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych 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, wymagane jest także, aby Wykonawca lub osoby 

skierowane przez Wykonawcę posiadały: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o 

niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby 

asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

5) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw 

publicznych, 

6) osoby dysponujące stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług, 

7) osoby posiadające odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i 

społeczne tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność 

słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

 



 

 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

usług zapewnił/a ciągłość realizacji usługi oraz wzajemną zastępowalność w sytuacjach losowych   – 

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może być 

prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4. Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może być 

prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 – 164 K.K.), 

przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-194 K.K.), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności (art. 197-204 K.K.), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 – 208, 210-211a 

K.K.), przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 d K.K.), przestępstwo 

przeciwko mieniu (art. 278 – 282 K.K.). 

5. Zamawiający wymaga: 

1) przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług asystencji 

osobistej wraz z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (według wzoru wykazu określonego  w Załączniku nr 5 do SWZ), 

będącego podmiotowym środkiem dowodowym,  

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru określonego w 

Załączniku nr 3 do SWZ). 

6. Zamawiający na podstawie art. 96 ustawy prawo zamówień publicznych wymaga w trakcie realizacji 

zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 1 osoby w roli 

pracownika skierowanego do wykonywania usług asystenta 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.) lub we właściwych przepisach 



 

 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osób do 

30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia. 

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

wymagań, o których mowa powyżej w ust. 6 : 

1) Wykonawca oświadczy za poszczególne miesiące realizowania usługi asystencji, że 

zamówienie realizowała osoba, o której mowa w ust. 6 pkt. 1 – 7 

lub 

2) Wykonawca okaże do wglądu Zamawiającego lub przekaże Zamawiającemu kopię 

dokumentów potwierdzających realizację usługi asystencji przez osobę, o której mowa w ust. 6 

pkt.1 - 7, poprzez odpowiednie dla danej kategorii osób dokumenty (umowę o pracę, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumenty z urzędu pracy lub inne) – z 

zachowaniem zasad i przepisów RODO. 

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

zamówienia przy pomocy osoby, o której mowa w ust. 6, 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 ust. 6 do realizacji 

zamówienia wyłącza możliwość naliczenia kary umownej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania w trakcie wykonywania usług odpowiednią ilością 

personelu niezbędnego do ich prawidłowej realizacji. 

10. W zależności od potrzeb usługi świadczone są we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i święta 

oraz dni wolne od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów korzystających z usług. 

Zamawiający określa, iż maksymalnie 30% wartości przedmiotu zamówienia stanowić może usługa 

świadczona w weekendy (sobota, niedziela), a także dni uznane przez ustawę za wolne od pracy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

zlecenia. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy szczegółową informację o realizacji usług 

asystencji w formie pisemnego zlecenia, które będzie zawierało co najmniej: 

1) imię i nazwisko oraz adres osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług, 

2) czas wykonywania usług, z określeniem ilości godzin w ciągu tygodnia i ilości dni w tygodniu, 

3) czynności do wykonania w ramach usług. 

12. Zamawiający uwzględnia również kwestię związaną ze środowiskiem wymagającym 

natychmiastowego podjęcia świadczenia usług. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby czas 

podjęcia czynności został skrócony do możliwego minimum na podstawie informacji przekazanej 

telefonicznie, potwierdzonej w późniejszym terminie pisemnym zleceniem. 



 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy i przekazywania informacji Zamawiającemu 

dotyczących: 

1) bieżącej sytuacji osób korzystających ze wsparcia w formie usług, 

2) zmiany stanu zdrowia, mającej wpływ na zakres świadczonych usług, 

3) brak możliwości wykonywania usług, 

4) zgonu osoby korzystającej z usług, 

5) informacje określone w pkt. 1) winny być przekazane Zamawiającemu w każdym czasie na 

żądanie – dyrektora, kierownika oraz pracownika socjalnego OPS telefonicznie lub pisemnie. 

6) informacje określone w pkt. 2), 3) i 4) winny być zgłaszane Zamawiającemu niezwłocznie 

telefonicznie oraz pisemnie nie później niż w następnym dniu roboczym. 

14. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z umową, ogłoszeniem o zamówieniu, obowiązującymi 

przepisami w tym Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268 

ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), a 

w szczególności zgodnie z art. 1 tejże ustawy. 

15. Wykonawca musi przestrzegać wytycznych zawartych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej z października 2021 roku – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

 


