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Załącznik 3 do Zapytania ofertowego nr 3/KdS/2020
Wzór umowy

UMOWA NR ...........

zawarta w dniu .............................. roku w Katowicach pomiędzy:
Stowarzyszeniem Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT,
ul. Kotlarza 10b, 40-139 Katowice, NIP: 9541184447,
reprezentowanym przez:
Piotra Koppę – Prezesa Stowarzyszenia,
oraz Kazimierę Jermakow – Skarbnika Stowarzyszenia,
zwanym dalej Zamawiającym
a
.................................................................................
.................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 2 560 godzin zegarowych (60 minut) usług
asystenckich określonych w § 3 pkt 2 w projekcie „Krok do samodzielności. Idziemy do pracy –
kontynuacja”, zwany dalej projektem, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00.
§2
Rozpoczęcie czynności wymienionych w § 1 nastąpi dnia 22 VI 2020 roku a zakończenie
31 VII 2021 roku.
§3
1. Za wykonanie czynności wymienionych w pkt 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy łącznie za 2 560 godzin zegarowych ................................... zł brutto (słownie:
............................złotych ....../100 ) - ...................... zł brutto za jedną godzinę zegarową
(słownie: ........ złotych ..../100).
2. Opis przedmiotu umowy
I. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu
podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania
społecznego np. wsparcie w przemieszczaniu się (m.in. do lekarza, do punktów usługowych
i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, pomoc w trakcie zajęć
rehabilitacyjnych, treningów itp.) w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów
społecznych i wspólnego spędzania czasu, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy, pomoc w nauce orientacji
przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź
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II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

niedowidzące), pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami
aparatu mowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy,
podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na
ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie
materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa
osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy
osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem
realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu
przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie
pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.
Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj
i
stopień
niepełnosprawności,
wiek
oraz
indywidualne
potrzeby
osoby
z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze
towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań
z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień
i odpowiedniego przygotowania medycznego.
Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu w formie
papierowej i obejmuje w szczególności dziennik czynności usług asystenckich – zawierający
ewidencję wykonania czynności usług asystenckich, prowadzony na bieżąco przez AON lub
AOON, obejmujący datę, rodzaj wykonywanej czynności, podpis korzystającego
z usługi(Klienta) lub jego prawnego opiekuna, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis
osoby dokonującej wpisu na wzorach zamawiającego.
Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu
realizującego usługę asystencką.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami, w zakresie danego zadania.
Miejsce realizacji zadania: w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania
uczestników projektu - zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

3. Wynagrodzenie za wykonane czynności określone w pkt. 2 będzie płatne najpóźniej 21 dni po
przekazaniu przez Wykonawcę rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji (dziennik).

§4
Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych czynności
określonych w § 3 pkt 2.
§5
Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia czynności
określonych w § 3 pkt 2.
§6
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe uczestników projektu „Krok
do samodzielności. Idziemy do pracy – kontynuacja”, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/
18-00, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszą
umową i w celu jej realizacji.
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2. Administratorem danych osobowych będzie Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 w Katowicach i na
nim ciąży obowiązek zgłaszania ich do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zamawiający jest procesorem danych osobowych umocowanym do powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzielaniem wsparcia
i realizacją projektu. Wykonawca jest procesorem danych osobowych stosownie do art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych i jest zobowiązany do jej przestrzegania.
3. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych jedynie pracowników
posiadających imienne upoważnienie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych po okresie
obowiązywania umowy.
§7
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony
polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby
Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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