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załącznik Nr 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie opieki nad osobami zależnymi 

45 uczestników projektu „Aktywny krok”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) zorganizowanie opieki w domu każdego z uczestników projektu w dniach 

i w godzinach, podczas których uczestnicy projektu będą dojeżdżać oraz brać udział 

w zajęciach realizowanych w ramach projektu; opieką jednego opiekuna objęte będą osoby 

zależne beneficjenta projektu, niezależnie od ich liczby; 

2) przez osoby zależne rozumie się osoby wymagające ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki (dzieci oraz osoby starsze bądź niepełnosprawne), połączone więzami 

rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem projektu i pozostające z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

3) Zamawiający przewiduje objąć opieką osoby zależne 45 uczestników projektu, 

w wymiarze 220 godzin opieki na jednego uczestnika; 

4) szacunkowa ilość godzin zegarowych (60 minut) opieki wynosi 9900; 

5) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości godzin podanych 

w pkt. 4), bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę; 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczestników i wymiaru ilości godzin na jednego 

uczestnika w ramach wartości brutto zawartej umowy; 

7) przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdów opiekuna do miejsca sprawowania 

opieki; 

8) opieka będzie realizowana na terenie miasta Łodzi; 

9) opieka nie obejmuje: robienia zakupów, sprzątania mieszkania, odrabiania lekcji 

z dziećmi; 

10) ceny jednostkowe brutto określone w ofercie będą cenami stałymi i nie będą mogły ulec 

zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy 

stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3.1 Sposób zatrudnienia osoby realizującej czynności w zakresie realizacji zamówienia 

i okres wymaganego zatrudnienia. 

Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu całego 

zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez 

nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3.2 Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: 

a) czynności opieki nad osobami zależnymi uczestników projektu. 

3.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 

      Zamawiający wymaga: 

a) aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył Zamawiającemu  

wykaz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia; 

b) aby wykaz był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana 

personalna w składzie osobowym pracowników; 
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c) aby realizacja zamówienia była wykonywana przez osoby wymienione w wykazie 

osób; 

d) aby Wykonawca do wystawionej faktury VAT zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia załączył wykaz osób realizujących przedmiot 

zamówienia, a także oświadczenia tych osób, że były zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli  była zmiana osób zatrudnionych, podać 

w jakim czasie) oraz oświadczenie każdej z tych osób, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3.4 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: 

a) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do 

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określił 

w § 6 ust. 4 i 5 Umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po częściowym wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 

do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z prawidłowo wypełnioną kartą czasu pracy (zał. Nr 1 do umowy) za każdy miesiąc 

oddzielnie. 

5.  Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający    

zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

7.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

7.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

7.3 Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu 

i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i 

terminowego wykonania zamówienia. 

7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7.5 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania o 

tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za własne.     

8. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 
 


