
 

   

 

   Zamawiający: 

Gmina Miasta Bochnia  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni  

ul. Kolejowa 14  

32- 700 Bochnia 

 

Wszyscy, którzy pobrali  

specyfikację warunków zamówienia  

 

         

 

   Nasz znak: MOPS.271.1.2022                                                                               Bochnia, dnia 27.05.2022 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy pn:  Świadczenie usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej dla osób wskazanych przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bochni.   

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

  

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przedstawia treść pytań bez ujawniania źródła i 

odpowiedzi na nie:  

 

Pytanie 1. 

Jaka jest maksymalna dopuszczalna stawka za godzinę w zakresie usług asystenckich? 

Odpowiedź: Stawka za godzinę usług asystenckich została określona w Programie „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanym z Funduszu Solidarnościowego, 

ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

(https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobistyosoby-niepelnosprawnej-edycja-2022) 

dalej zwanym „Programem” i wynosi 40,00 zł wraz z kosztami pracodawcy (rozdział IV ust. 22 

Programu)  

 

Pytanie 2. 

Prosimy o podanie dziennej ilości godzin świadczonych usług 

Odpowiedź: Szacunkowo, średnio ok 40 godzin dziennie.   

 

Pytanie 3. 

Zamawiający w Rozdziale 4 ust. 10 wymaga zatrudnienia 3 osób, czy mogą być to osoby z lekkim 

stopniem niepełnosprawności? 

Odpowiedź: Wymóg dotyczy zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim jest osobą niepełnosprawną.  

 

Pytanie 4. 

Prosimy o podanie informacji jaką ilość podopiecznych na obecna chwilę stanowią dzieci, a jaką 

dorośli oraz jaki podział przewiduje Zamawiający na przedmiot niniejszego zamówienia. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobistyosoby-niepelnosprawnej-edycja-2022


Odpowiedź: 

Projektowana liczba uczestników programu wynosi ok. 38 w tym: 5- dzieci; 15- osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności; 18 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z uwagi na 

specyfikę zamówienia wynikającą ze zmiennych potrzeb osób korzystających z pomocy, ich 

czasowych nieobecności spowodowanych np. leczeniem szpitalnym lub sanatoryjnym nie można 

dokładnie określić liczby osób korzystających w danym przedziale czasowym z usług asystencji.   

 

Pytanie 5. 

Prosimy o wskazanie obszaru świadczenia usługi, czy będzie to tylko miasto Bochnia czy Powiat 

bocheński?  

Odpowiedź: Osoby, które będą korzystać z pomocy to mieszkańcy miasta Bochnia. Program, w 

rozdziale IV ust. 9 pkt 2 i pkt 4, stanowi, że usługi asystencji osobistej mogą w szczególności 

polegać na pomocy asystenta  w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w 

wybrane przez uczestnika miejsca; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, wystawy). 

 

Pytanie 6. 

Prosimy o wprowadzenie w zapisach umownych możliwości wypowiedzenia umowy przez 

wykonawcę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  

 

Pytanie 7. 

Prosimy o podanie przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji usługi. 

Odpowiedź: Niezwłocznie po podpisaniu umowy, przewidywany termin to pierwsza połowa 

czerwca 2022 roku. 

  

             Pytanie 8. 

Prosimy o podanie lokalizacji uprawnionych podopiecznych (nazwy miejscowości). 

Odpowiedź: Miasto Bochnia 

 

Pytanie 9. 

Prosimy o podanie harmonogramu godzinowego zlecanych zadań. 

Odpowiedź: Na obecnym etapie nie ma harmonogramu godzinowego świadczenia usług asystencji. 

Zgodnie z Rozdziałem IV ust. 15 Programu: „… usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, 

 o których mowa w Kodeksie pracy.” Zgodnie § 5 ust. 1 projektu umowy „Czas realizacji 

poszczególnych godzin usług jest ustalany przez Wykonawcę z osobą niepełnosprawną, a w 

przypadku, gdy jest nią osoba niepełnoletnia, z jej rodzicem/opiekunem prawnym, na drodze 

wzajemnego porozumienia z zachowaniem zasady, że Wykonawca dołoży wszelkich starań aby 

czas realizacji usługi był zgodny z potrzebami osoby, na rzecz której usługa jest świadczona.” 

 

Pytanie 10. 

Prosimy o wskazanie wymaganej ilości godzin opieki w soboty, niedziele oraz święta. 

Odpowiedź: Ok. 20 godzin /dzień. Z uwagi na specyfikę zamówienia wynikającą ze zmiennych 

potrzeb osób korzystających z pomocy nie można dokładnie określić tej wartości. Zgodnie § 5 ust. 1 

projektu umowy „Czas realizacji poszczególnych godzin usług jest ustalany przez Wykonawcę z 

osobą niepełnosprawną, a w przypadku, gdy jest nią osoba niepełnoletnia, z jej rodzicem/opiekunem 

prawnym, na drodze wzajemnego porozumienia z zachowaniem zasady, że Wykonawca dołoży  



 

wszelkich starań aby czas realizacji usługi był zgodny z potrzebami osoby, na rzecz której usługa 

jest świadczona.” 

 

Pytanie 11. 

Prosimy o przedstawienie procedury rozpoczęcia realizacji usługi.  

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy Wykonawcy przekazana zostanie lista osób uprawnionych do 

korzystania z usług asystenta i maksymalna liczba godzin usług do realizacji na rzecz 

poszczególnych osób. Zamawiający może nie przekazać jednorazowo informacji o  wszystkich 

osobach uprawnionych, a robić to w kilku etapach. W okresie trwania umowy mogą zmieniać się 

osoby korzystające i zakres godzin świadczonych na ich rzecz usług.  Zgodnie z §  3. ust. 2. projektu 

umowy świadczenie usług dla osób wskazanych przez Zamawiającego musi zostać rozpoczęte 

niezwłocznie, nie później niż do siedmiu dni roboczych od daty przekazania ww.  informacji. 

Zgodnie § 5 ust. 1 projektu umowy „Czas realizacji poszczególnych godzin usług jest ustalany przez 

Wykonawcę z osobą niepełnosprawną, a w przypadku, gdy jest nią osoba niepełnoletnia, z jej 

rodzicem/opiekunem prawnym, na drodze wzajemnego porozumienia z zachowaniem zasady, że 

Wykonawca dołoży wszelkich starań aby czas realizacji usługi był zgodny z potrzebami osoby, na 

rzecz której usługa jest świadczona.” 

Zamawiający przekażę podopiecznym informację objęciu usługami i ich zakres oraz dane podmiotu 

realizującego usługę. W uzasadnionych przypadkach pierwsze wejście asystenta do domu osoby 

niepełnosprawnej będzie mogło odbyć się wspólnie z pracownikiem zamawiającego.   

Zakres zadań wykonywanych przez asystenta został określony w złączeniu do projektu umowy i 

obejmuje zadania wykazane w Programie. Asystent wykonuje poszczególne z wymienionych  zadań 

adekwatnie do uzasadnionych potrzeb osoby niepełnosprawnej.  

  

Pytanie 12. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje odbycie pierwszej wspólnej wizyty u 

uprawnionego podopiecznego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.  

Odpowiedź: W uzasadnionych przypadkach pierwsze wejście asystenta do domu osoby 

niepełnosprawnej będzie mogło odbyć się wspólnie z pracownikiem zamawiającego.   

 

Pytanie 13. 

Wnosimy o udostępnienie Wykonawcy w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

realizacji usługi szczegółowej listy uprawnionych podopiecznych, zawierającej ich dane, 

miejscowości, w których przebywają oraz - w przypadku podopiecznych z ograniczonymi 

zdolnościami do kontaktu z otoczeniem - nr telefonów do osób kontaktowych w miejscu realizacji 

usługi.   

Odpowiedź: § 3 projektu umowy stanowi: „1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie 

pisemnej, faksem lub mailem szczegółową informację o osobach objętych usługami, która zawiera: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu (jeżeli posiada) osoby niepełnosprawnej, liczbę 

godzin usług do realizacji. 2. Świadczenie usług dla osób wskazanych przez Zamawiającego musi 

zostać rozpoczęte niezwłocznie, nie później niż do siedmiu dni roboczych od daty przekazania 

informacji, o której mowa w ust. 1.” 

W przypadku podopiecznych z ograniczonymi zdolnościami do kontaktu z otoczeniem wykonawcy 

przekazany zostanie nr telefonów do osób kontaktowych w miejscu realizacji usługi za jej zgodą.  

Wszystkie osoby, które będą objęte usługami to mieszkańcy miasta Bochnia. 

 

 



 

Pytanie 14. 

Czy Zamawiający dopuści w okresie pierwszych 5 dni roboczych realizacji usługi (okres 

wdrożenia) możliwość realizacji ograniczonego zakresu godzinowego świadczenia usługi? 

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia pełnego zakresu godzinowego zleconych usług w 

terminie nie później niż do 5. dnia roboczego licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług. 

Odpowiedź: Zamawiający będzie wspierał wykonawcę w rozpoczęciu, jak i w trakcie realizacji 

usługi.  § 3 ust. 2 Projektu umowy stanowi: „2. Świadczenie usług dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego musi zostać rozpoczęte niezwłocznie, nie później niż do siedmiu dni roboczych od 

daty przekazania informacji, o której mowa w ust. 1.” Zgodnie § 5 ust. 1 projektu umowy „Czas 

realizacji poszczególnych godzin usług jest ustalany przez Wykonawcę z osobą niepełnosprawną, a 

w przypadku, gdy jest nią osoba niepełnoletnia, z jej rodzicem/opiekunem prawnym, na drodze 

wzajemnego porozumienia z zachowaniem zasady, że Wykonawca dołoży wszelkich starań aby 

czas realizacji usługi był zgodny z potrzebami osoby, na rzecz której usługa jest świadczona.” 

 

Pytanie 15. 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej wielkości kar umownych przewidzianych w 

niniejszym postępowaniu z 20% na 10%. 

Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w 

stosunku do wartości zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, 

uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadczącą o niewspółmierności w rozumieniu  art. 484 § 

2  k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13,  w ramach 

którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). 

Co więcej w orzecznictwie wskazuje się również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek 

zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie 

zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy (wyrok SN z dn. 14.06.2018 r. 

sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, że limit kar nie powinien przekraczać 

wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy która w niniejszym postępowaniu 

wynosi 5% 

 

Wnosimy o zmianę i sformułowanie postanowienia §15 ust. 5 projektu umowy w następujący 

sposób: 

Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu oraz mogą być naliczane i 

dochodzone niezależnie z różnych tytułów. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych 

nie może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenie brutto, określonego w § 11 ust. 2 

niniejszej umowy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.  

Pytanie 16. 

Zamawiający zgodnie z §16 ust.1 projektu umowy zastrzegł możliwość odstąpienia od umowy w 

przypadkach określonych w niniejszym punkcie.  

Z uwagi na szeroki katalog uchybień prosimy o potwierdzenie, iż wypowiedzenie będzie 

poprzedzone pismem wzywającym wykonawcę do zmiany sposobu realizacji usługi wraz z 

wyznaczeniem terminu na realizację wytycznych Zamawiającego. 

Odpowiedź: Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w §16 ust. 1 pkt 

2 umowy będzie poprzedzone pismem wzywającym Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji 

usługi wraz z wyznaczeniem terminu na realizację wytycznych Zamawiającego. 



 

Jednocześnie na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 

zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących obecnego wykonawcy realizującego 

przedmiotową usługę tj.: nazwy wykonawcy oraz stawki za godzinę świadczonej opieki 

Dotychczas w mieście Bochnia Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nie był 

realizowany.  

 

 

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza się na stronie  

internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

Dyrektor MOPS w Bochni 

Norbert Paprota 


