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Załącznik nr 8 do SWZ  

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE  

   

Umowa  nr... …  2022  

Zawarta w dniu ……… roku w Bochni pomiędzy Gminą Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 
Bochnia NIP 868-10-01-825 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, 32-700 Bochnia ul. Kolejowa  

14, w imieniu którego działa Dyrektor Norbert Paprota - zwany dalej „Zamawiającym”  

 a  

……………………………………………………  

  

…………………………………………………..  

- numer NIP : …………………………….. - numer REGON : ……………………….. zwanym 

dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: …………………………….  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą p.z.p.” została zawarta umowa o następującej treści:   

                                                                            I.  Przedmiot umowy  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Świadczenie usług asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej szczegółowo określone 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-osobisty-
osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022), zwane dalej „usługami” na rzecz osób wskazanych przez 

Zamawiającego, zgodnie:  

1) ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,  

2) z Ofertą Wykonawcy,  
      będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy. 

2. Maksymalna szacowana liczba godzin świadczonych usług w ramach niniejszej umowy wynosi 9964 godzin. 
Rzeczywista liczba godzin świadczonych usług będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

Szacunkowa liczba godzin, o której mowa w zdaniu 1 może ulec zmianie w zależności od ilości osób 
objętych usługami, ponieważ brak jest możliwości jej dokładnego określenia ze względu na specyfikę 

zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową 
osób wymagających pomocy. W przypadku zmiany liczby godzin w czasie trwania umowy ceny 

jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacowanej liczby godzin świadczonych usług, w 

szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy, co nie 
będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy oraz wnoszenia 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający deklaruje minimalną ilość godzin świadczonych 
usług na poziomie 50 % maksymalnej szacowanej liczby godzin tj. nie mniej niż 4.982 godzin. Przez 1 

godzinę świadczenia usług należy rozumieć „godzinę zegarową” tj. 60 minut.  

4. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje pomoc asystenta w:  
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego; 
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z osobą niepełnosprawną w wybrane przez nią miejsca; 
3) załatwianiu spraw urzędowych; 
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
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5. Szczegółowy zakres czynności,  o których mowa w ust. 4  został określony w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. Zadania te mają być wykonywane w zależności od potrzeb uczestnika programu i w ramach limitu 
godzin wskazanego przez Zamawiającego. 

  

                                           II. Termin wykonania  

§ 2. 

  Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r. 

 

III. Prawa i obowiązki stron  Umowy  

§ 3. 

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.  

3. Wszelkie informacje dotyczące sytuacji osób, u których świadczone są usługi a w szczególności dotyczące 

stanu zdrowia, dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej podlegają szczególnej ochronie zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

4. Wykonawca zapewnia, że osoby świadczące usługi zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo powierzonych 

im danych osobowych, a w szczególności chronić dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych 
oraz utrzymywać w tajemnicy informacje na temat osób korzystających z usług asystenta, a w 
szczególności: stanu zdrowia, majątku, sytuacji rodzinnej itp.  

5. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. W 
przypadkach przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub niezgodnie 
z umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób, których dotyczą 

przetwarzane dane osobowe, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

§ 4.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania realizacji niniejszej umowy przez osobę, która będzie 

kontrolowała i nadzorowała proces realizacji usług oraz instruowała poszczególnych asystentów, zwana 
dalej „koordynatorem usług asystenckich”.  

2. Wykaz osób świadczących usługi określa załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 7 do SWZ), wypełniony 

przez wykonawcę i złożony wraz z ofertą.  Osoby świadczące usługi muszą posiadać wiedzę i umiejętności 
niezbędne do wykonywania usług.  

3. Osoby świadczące usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej muszą posiadać dokument 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, 

opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta i posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia 

osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu potwierdzone odpowiednio świadectwem pracy,  
zaświadczeniem pracodawcy lub organizatora wolontariatu.  

 

4. W przypadku gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z 
orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie z wymogami określonymi ust. 3 osoby świadczące usługi 

zobowiązane są do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) zaświadczenia o niekaralności; 
2) pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 

3) pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z 
niepełnosprawnością. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, na każde jego żądanie i w terminie przez niego 
wyznaczonym, dokumenty, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia są sprawne fizycznie i 

intelektualnie na poziomie umożliwiającym świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej i  
posiadają wymagane prawem badania medyczne.  

7. Wykonawca nie może kierować do osób objętych usługami osób spokrewnionych, powinowatych lub 
wspólnie zamieszkałych z osobą, na której rzecz mają być świadczone usługi.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom albo/i  innym osobom, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonaniu zamówienia odzież ochronną, roboczą oraz środki do dezynfekcji rąk.   

9. W okresie obowiązywania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (ustaw, 
rozporządzeń) a także poleceń właściwego wojewody, mających zastosowanie przy świadczeniu usług w 

ramach niniejszej umowy, a także zobowiązuje się do bieżącego śledzenia zmian tych przepisów, w 
szczególności określających sposób zabezpieczenia osób świadczących usługi oraz osób mogących mieć 

wpływ na realizację umowy.   

10. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialności prawną i materialną związaną z BHP osób 
wykonujących usługi opiekuńcze.  

  § 5. 

1. 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. 

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 musi mieć charakter pisemny i zawierać dane dotyczące 

konkretnych dni i godzin świadczenia usług w danym miesiącu oraz czytelny podpis osoby 

niepełnosprawnej lub jej rodzica/opiekuna prawnego i następuje nie później niż do pierwszego dnia 

miesiąca, w którym mają być świadczone usługi. Kopia uzgodnienia jest niezwłocznie, nie później niż do 

dwóch dni roboczych od dokonania uzgodnienia,  przesyłana w formie e-mail Zamawiającemu. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać/przedłożyć mu oryginał uzgodnienia.   

3. Ewentualne zmiany uzgodnionych terminów realizacji usług mogą następować jedynie w formie pisemnej z 
zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i 2. 

4. Skargi i wątpliwości dotyczące nieterminowego realizowania usług rozpatrywane będą z uwzględnieniem 

uzgodnień, o których mowa w ust. 1 – 3. 

5. Asystent w danym czasie może wykonywać usługę na rzecz jednej osoby niepełnosprawnej.   

   § 6.  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jakość i terminowość realizowanych usług.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w każdym czasie jakości świadczonych usług oraz prawo do 
zgłaszania stosownych uwag w tym zakresie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszej 
umowy.  

§ 7.  

1. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować realizację usług na Karcie realizacji usług asystenta w 

ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 



4 

 

 

2. Rozliczenie realizacji zleconych usług następuje na podstawie Karty realizacji usług asystenta, o której 

mowa w ust. 1. Zamawiający ponosi odpłatność za faktycznie zrealizowane godziny usług, w liczbie nie 

większej niż wskazana do realizacji przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą godzinę niezrealizowanej usługi, tylko wtedy jeżeli 
niezrealizowanie usług nastąpiło wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 

że Zamawiający nie zapłaci za usługi, do realizacji których nie doszło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca został poinformowany o tym fakcie z minimum jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usług i 
utrzymywania z nim bieżącego kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w sposób rzetelny i profesjonalny oraz do niezwłocznego 

reagowania na uwagi i potrzeby zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności dołoży starań aby jakość 
usług odpowiadała uzasadnionym potrzebom osoby, u której są świadczone. Wykonawca zobowiązuje się 

jednocześnie do przyjmowania uwag i zastrzeżeń zgłaszanych bezpośrednio do niego przez osoby 
korzystające z usług.  

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody i zdarzenia 

powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z prawem wykonywania przedmiotu umowy.  

            IV. Klauzule społeczne  

§ 8.  

1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją umowy stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 
ustawy oraz art. 96 ust. 2  – Pzp, dotyczące klauzul społecznych. 

2. Wykonawca oraz podwykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zobowiązuje się do 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia osoby 
spełniające warunki o których mowa w § 4 ust.3 oraz:   

1) koordynatora usług asystenckich,    
2) trzy osoby wykonujące usługi asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, w tym osoby 

bezrobotne lub osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 
pracy zarobkowej, w zrozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy lub osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, 
posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia 

3. Zakres czynności koordynatora usług asystenckich obejmuje:  
 1) utrzymywanie bieżących roboczych kontaktów z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego,  

2) koordynowanie prawidłowego świadczenia usług przez asystentów,  

3) nadzór nad prawidłowością prowadzenia Kart realizacji usług asystenta,  

4) sporządzanie sprawozdań z wykonanych usług na żądanie Zamawiającego,  

5) nadzór nad rzetelnością i ciągłością realizacji usług i reagowanie na zgłaszane przez Zamawiającego 

uwagi dotyczące realizacji.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osoby (osób) o których mowa w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, w szczególności: 

a)  oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby (osób) o których mowa w ust. 2.  

6.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby (osób) 
wykonującej czynności wskazane w ust. 2.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

8.  Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczą Wykonawcy lub podwykonawcy realizującego w 
całości osobiście czynności koordynatora usług asystenckich (np. osób fizycznych prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do 
osobistego świadczenia tych czynności).  
 

V. Nadzór nad realizacją zamówienia  

§ 9.  

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………. tel. ………………  

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest  Koordynator - Pan/i……………….. tel.........  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby pełniącej funkcję Koordynatora nie 
później niż 7 dni przed planowaną zmianą tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku ustanowienia Koordynatora, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy.  

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której  mowa w ust. 2 niniejszego   paragrafu, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

5. Zmiana osoby, o  której mowa w ust. 2 wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.  

                                                                    VI. Ubezpieczenie 

§ 10.  

 Zgodnie z regulacją zawartą w rozdziale V ust. 3 pkt 5 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2022, koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów świadczących usługi asystencji osobistej osobie 

niepełnosprawnej wynosi nie więcej niż 150 zł rocznie. Zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej jest obowiązkiem Zamawiającego. Obowiązek ten będzie zrealizowany przez Zamawiającego przez 
zwrot kosztów ubezpieczenia OC poniesionych przez Wykonawcę w wysokość do 150 zł na zasadach 
określonych w § 12 ust. 1.  

                                                                                  VII. Wynagrodzenie  

                                                                                      § 11.  

1. Za należyte wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według ceny 
jednostkowej, ryczałtowej, brutto za 1 godzinę świadczenia usługi w wysokości...............zł (słownie ......... 
złotych). 

2.  Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosić będzie ………. zł brutto i wynika z iloczynu maksymalnej 

ilości godzin (9.964 godzin) i ceny za 1 godzinę świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1. 

3.  Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosić będzie ………. zł brutto i wynika z iloczynu minimalnej ilości 

godzin (4.982 godzin) i ceny za 1 godzinę świadczenia usług, o której mowa w ust. 1. 
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3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie jako iloczyn ceny za 1 godzinę świadczenia usług 
oraz ilości godzin wykonanych usług wskazanej na Kartach realizacji usług asystenta (wg. załącznika nr 2), 

potwierdzonej przez osobę objętą usługami (w przypadku dzieci – przez rodzica/opiekuna prawnego) i 
asystenta świadczącego usługi.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia maksymalnej ilości godzin świadczonych usług. 

Zamawiający wskazuje minimalny wymiar usług: minimalna liczba godzin wynosi 4.982 godzin. Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości godzin usług. 

5. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania umowy. 

§ 12. 

1. Zamawiający może pokryć/zrefundować inne niż określone w § 11 ust. 1 koszty, które będą bezpośrednio 
związane z realizacją usług i zostaną poniesione przez Wykonawcę, pod warunkiem, że wydatki zostaną 
wcześniej uzgodnione i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego. 

2. Wydatki, o których mowa w  ust. 1 mogą dotyczyć w szczególności takich kosztów jak: 
1) zakup środków ochrony osobistej, w wysokości do 50 zł miesięcznie dla jednego asystenta; 
2) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu 

własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą 
realizacji usług; 

3) zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta 
towarzyszącego osobie objętej usługami; 

3. Koszty, o których mowa ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł 
miesięcznie. 

4. Pokrycie/refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2  może zyskać akceptację Zamawiającego jeżeli: 
1) koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką, asystentów w związku z wyjazdami, 

które dotyczą realizacji usług jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności osoby 
objętej usługami; 

2) będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub 
miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, 
danych asystenta, daty i celu podróży; 

3) będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu lub ewidencja kosztów 
przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, 
datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę 
dokumentującą ww. przejazd; 

4) zakup środków ochrony osobistej oraz dojazd własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką, 
asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług zostaną zrealizowane w terminie do 30. 
dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

5. Wydatki będą mogły być pokryte/zrefundowane,  jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji umowy, tj. od 
dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 
VIII. Warunki płatności wynagrodzenia  

§ 13. 

Strony ustalają następujące zasady rozliczeń:  

1. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres jednego miesiąca kalendarzowego tj. od pierwszego do 

ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.  

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, do 5-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

przedkłada Zamawiającemu „Karty realizacji usług asystenta w ramach programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz 
zestawienie zbiorcze wykonanych usług, za miesiąc poprzedni zawierające w szczególności imiona  i 
nazwiska, adresy zamieszkania osób, u których świadczone były usługi, liczbę zrealizowanych godzin usług 

na rzecz poszczególnych osób i ich podsumowanie oraz podpis Wykonawcy.  
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3. Przedłożenie prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 2 jest warunkiem wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Pod pojęciem godzina świadczenia usług, należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług u 

wskazanych przez zamawiającego osób (czas ten nie obejmuje np. czasu niezbędnego na przemieszczanie 
się asystenta świadczącego usługi od jednej do drugiej osoby, jeśli asystent świadczy usługi u kilku osób 

niepełnosprawnych w ciągu jednego dnia).   

5. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura bądź rachunek wystawiony przez Wykonawcę, 
wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami, o których mowa ust 2. 

6. Wysokość faktury/rachunku obliczona będzie, jako iloczyn ceny brutto za 1 godzinę świadczenia usług, 
określonej w § 11 ust. 1 umowy i ilości faktycznie wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym godzin 
usług.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane w fakturze bądź rachunku w terminie do 14 

dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z wymaganymi 
dokumentami. Termin ten nie rozpocznie biegu, jeśli nie zostaną spełnione pozostałe warunki opisane w 

umowie. W fakturze/rachunku jako nabywca wskazana będzie Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza 
Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia  NIP 868-10-01-825 a jako odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bochni ul. Kolejowa 14, 32 -700 Bochnia.  

8. Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielnej płatności w przypadku, gdy Wykonawca posiada 
rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność przed Zamawiającym ze wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego 

dokonanie ww. płatności.   

8. Zamawiający zastrzega, że faktura/rachunek za miesiąc grudzień 2022 oraz dokumenty rozliczeniowe, o 

których mowa w umowie powinny zostać wystawione i dostarczone Zamawiającemu do dnia 31 grudnia 
2022 r.  

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku niezgodnie z niniejszą umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu usunięcia tej 

niezgodności, lub do czasu wystawienia korekty faktury/rachunku, bez obowiązku płacenia odsetek za ten 
okres.  

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

11. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z 
płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

13. Jeżeli Wykonawca wykonywał usługę lub jej część przy pomocy podwykonawcy(ców)* zapłata 

wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia podwykonawcy i 
dalszych Podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia. W razie braku przedłożenia w/w 

dokumentów termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.  

14. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę 
należnego wynagrodzenia za wykonanie usługi w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14  dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest * płatnikiem podatku VAT.  

17. Wykonawca nie może dokonać cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.   

18. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.   

 



8 

 

  

                                                                      IX. Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot umowy* z wyłączeniem usług (części 

zamówienia) wymienionych w ust. 2*.   

2. Podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące  usługi (części 
zamówienia): ……………………………………………………………..  

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania umowy, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji 

przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów usług (zwaną dalej „listą 
Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.  

4. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez podwykonawców nie wymienionych w Liście  
Podwykonawców.  

5. Wykonawca, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, jednak 
nie później niż przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji usług.    

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu  
umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych   przez 
podwykonawców prac.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych poszczególnym 
podwykonawcom.  

8. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawcy(ców)* wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę(ców)*, nastąpi 

zgodnie z zapisami § 13 ust. 13-15 niniejszej umowy.  

X. Kary umowne 

      § 15.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

b) w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy, przestanie świadczyć usługi w niej określone, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości ceny jednostkowej brutto, określonej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą 
niezrealizowaną godzinę usługi;   

c) w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności stwierdzenia 
przez Zamawiającego, że usługa jest wykonywana niezgodnie z zakresem, terminem lub porach dnia 

ustalonych z osobą niepełnosprawną lub jej rodzicem/opiekunem prawnym lub niezgodnie z 
wymogami określonymi w SWZ bądź postanowieniami umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy taki stwierdzony przypadek, a w przypadku 

ponownego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo do naliczenia kary umownej  w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;  

d) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenie 

brutto  określonego w § 11 ust.2 niniejszej umowy;  

e) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek;  

f) za nieprzedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę osób, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy, w terminie wyznaczonym przez 
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Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki;  

g) za nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie 

asystenta, o których mowa §4 ust. 3 i 4 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  

Zamawiającego w wysokości 5 %  maksymalnego wynagrodzenie brutto, określonego w § 11 ust. 2 
niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.   

5. 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 20% maksymalnego wynagrodzenie brutto,  określonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;  

                                                         XI. Odstąpienie od umowy 

§ 16.           

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie p.z.p. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub mimo 
uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z 

postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza postanowienia umowy;   

3) w przypadku 3 krotnego, zawinionego przez Wykonawcę, niewykonania dziennej usługi; 

4) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o zajęciu, w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego, majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania 
umowy w ustalonym terminie; 

5) w razie skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy jako koordynatora usług 

asystenckich lub asystenta osoby innej niż wskazana w ofercie; 

6) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenie brutto  

określonego w § 11 ust.2 niniejszej umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.    

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1.   

4. Rozwiązanie umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 2-6 uważa się za rozwiązanie umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o jakiej mowa w  § 15 
ust. 1 lit d.  

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z  tytułu 
wykonania części umowy do dnia jej rozwiązania.  

6. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie gdy Wykonawca 
powierzy realizację umowy albo jej części innemu podmiotowi.  
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XII. Istotne zmiany umowy  

 § 17.                

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:  

1) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

2) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;  

3) zmiany/wprowadzenia nowych osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 - 
zmiana tych osób na inne może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania  

opisane w specyfikacji warunków zamówienia;   

4) podwykonawców – w przypadku powierzenia części prac podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy przy zastrzeżeniu, że jeżeli jest on podmiotem, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,;  

5)  zmiany wysokości wynagrodzenia:    

a) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;  

b) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają 
możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy, wraz z odpowiednim zmniejszeniem 
wynagrodzenia umownego;  

                Maksymalna  wartość  zmniejszenia wynagrodzenia wynosi 50% maksymalnego wynagrodzenie brutto,      
określonego w § 11 ust.2 niniejszej umowy.  

2.  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

   

XIII. Postanowienia końcowe  

 § 18.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 

pomocy społecznej, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

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

 

§ 19.  

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 20.  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego.  

 

  Zamawiający          Wykonawca  
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Załącznik nr 1   do umowy 

  

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 

 

Zakres czynności w szczególności dotyczy: 
1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach 

pielęgnacyjnych: 
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) wsparcie 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; 
g) transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, 

szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej); 
 

3) wsparcie 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) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:  

a) wyjście na spacer; 
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b) asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, 
restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.; 

c) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. 
rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, 
wypełnianiu formularzy); 

d) wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym 
komunikowaniem się; 

e) notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze; 
f) pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, 

ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni; 
g) wsparcie w załatwianiu spraw  w punktach usługowych (w obecności osoby 

niepełnosprawnej). 
 

Miejscowość, dnia……………………… . 
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Załącznik nr 2 do umowy  
 

Karta realizacji usług asystenta w ramach Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 

 

Karta realizacji usług asystenta nr ............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko uczestnika Programu: ………………………………………………………...……………………………………………………… 

Adres uczestnika Programu: ………………………...…………………………………………………………………………………………………….. 

Rozliczenie miesięczne wykonania usług asystenta w okresie od ………………….…… do.……………….……………………….. 
 

Lp.  

Data 

usługi 

 
 

Liczba godzin 

zrealizowanych 

 

Rodzaj usługi* 

 

Czytelny 

podpis 

asystenta  

 

Czytelny podpis 

uczestnika 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Łączna liczba zrealizowanych godzin usług asystenta w miesiącu …….……… 2022 r. wyniosła ………. godzin.  

Łączny koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt 

dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą 
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realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz łączny koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia 

kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu 

wyniósł ….……………….. zł ‒ koszt kwalifikowany to maksymalnie 300 zł miesięcznie** 

 

Łączny koszt zakupu dla asystenta środków ochrony osobistej – koszt kwalifikowany to maksymalnie 50 zł 

miesięcznie*** 

 

………………………………..  
Data i podpis asystenta 

Oświadczenie Uczestnika Programu/opiekuna prawnego:  

Potwierdzam zgodność karty realizacji usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.  

 

………………………………   
Data i podpis Uczestnika Programu/opiekuna prawnego 

*Należy wskazać również miejsce realizacji usług asystenta, np. w miejscu zamieszkania, wyjazd do innej miejscowości. 

**Należy załączyć ewidencję przebiegu pojazdu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2022. 

***Należy załączyć dokumenty potwierdzające zakup środków ochrony osobistej. 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 


