WZÓR UMOWY – ZLECENIA
zwana dalej Umową, zawarta w dniu ………………….. w Płocku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 2,
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock, NIP: …………………………, reprezentowanym przez Pana
Roberta Kowalskiego — Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w
Płocku na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia ………………………. zwanym dalej
Zamawiającym
a
..............................................................................................................................
PESEL........................
NIP...........................................................Regon.....................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku rozstrzygniętego postępowania na usługi społeczne na podstawie art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.), pn. „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 w Płocku pełniącego funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego w Płocku ”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na terenie
Miasta Płocka, w zakresie realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady
Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. Poz. 64), zwanego
dalej „Programem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w
art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r., w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712)
(zadanie 2.4 Programu: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu
dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie)
oraz porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/419 z dnia 1 kwietnia 2022 roku na rzecz
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14,
09-402 Płock - w zakresie części ………..
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę osobiście lub za pomocą
podwykonawców od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2022 r. Zamawiający
przewiduje możliwość przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie od 29.08.2022 r. do
09.09.2022 r.
3. Wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w ust 2 może wykonywać zadanie
przy pomocy osoby skierowanej do prowadzenia zajęć.
4. Osobą skierowaną do prowadzenia zajęć będzie: Pan/ Pani……
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby lub osób skierowanych do prowadzenia zajęć,
biorących udział po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy na zasadach:
a) w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych
obowiązków na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) pod warunkiem, że zmiana nastąpi na osoby, które spełniają warunki określone
w ogłoszeniu i kryteria zgodne z ofertą oraz nie spowoduje zmiany rankingu
wykonawców,
c) po zgłoszeniu potrzeby i uzasadnienia zmiany w formie pisemnej, nie później niż
w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian,
d) ze skutkiem, że zmiany nie wpływają na termin wykonania prac i nie mają wpływu
na zmianę wynagrodzenia.
e) Zamawiający dopuszcza zmianę jednej osoby/ osób na inną lub kilka innych osób.
f) zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od daty przedłożenia
pisemnego zgłoszenia potrzeby zmiany wraz z uzasadnieniem i wskazanym
kandydatem,
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g)Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do umowy.
6.
W przypadku nagłej nieobecności osoby skierowanej do prowadzenia zajęć,
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do prowadzenia zajęć posiadają
wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1
8. Zamawiający wskazuje Wykonawcy okres wykonywania czynności tj. od dnia
podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r. i miejsce wykonywania usługi zgodnie z
regulacją §2 ust. 4 niniejszej umowy.
9.
Zamawiający zleci Wykonawcy ilość godzin zgodnie z zapotrzebowaniemmaksymalnie.........
10. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy rzetelnie i solidnie,
przy zachowaniu należytej staranności i dochowaniu wszelkich przyjętych standardów
i obowiązujących przepisów i przyjmuje do wiadomości, że tylko wykonanie przedmiotu
umowy w taki sposób uprawnia Wykonawcę do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
a Zamawiającego zobowiązuje do zapłaty wynagrodzenia w wysokości, terminie
i w sposób określony w umowie.
§2
1. Obowiązki Wykonawcy: pkt 9 opz dla danej części.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną wykaz dzieci objętych usługą.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) rozpocząć zajęcia w ciągu 5 dni od zawarcia umowy.
2) realizować usługi zlecane przez Zamawiającego zgodnie z ilością godzin przyznanych
dziecku według przyjętego harmonogramu zajęć, który każdorazowo będzie ustalał
Wykonawca w uzgodnieniu z rodzicami dziecka oraz z uwzględnieniem harmonogramu
pracy obowiązującego w miejscu przeprowadzania zajęć (SOSW Nr 2 w Płocku) –
zgodnie opz.
4. Usługa świadczona będzie:
1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku
2) W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, w szczególności w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w przypadku
stanów nadzwyczajnych na
terytorium RP ogłoszonych w szczególności w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2 usługa, na wyraźne polecenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika terapii,
może być świadczona w formie zdalnej z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad
i reguł dotyczących usługi świadczonej bezpośrednio.
5. Usługi muszą być wykonywane w sposób stały i systematyczny, na każdym etapie
realizacji umowy przez osobę skierowaną do świadczenia usług.
6. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli usług na każdym etapie ich realizacji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi, w tym prowadzenia dokumentacji.
b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia
należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności,
c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją
przedmiotu
umowy,
w
przypadku
stwierdzonych
przez
Zamawiającego
wątpliwości/niejasności dotyczących przedmiotu umowy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług.
9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji świadczonych usług, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego pod
rygorem uznania przez Zamawiającego, że umowa realizowana jest w sposób
nienależyty.
10. Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z następującymi zasadami:
a) zachować pełną tajemnicę w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskała w trakcie
wykonywania czynności, a w szczególności: nie ujawniać osobom nieuprawnionym
danych personalnych osób, którym świadczone są usługi, a także ich sytuacji
rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
b) poszanować godność osób podczas wykonywania usługi,
c) zwracać się do osób objętych usługą w sposób kulturalny, stosując zwroty
grzecznościowe,
d) nie ingerować w przeznaczenie ewentualnej pomocy celowej.
11. Wykonawca odpowiada w całości za realizację powyższych zasad.
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12. Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza
o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
§3
1. Strony niniejszej umowy ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości ………… zł
(słownie: ……………….) brutto za każdą zrealizowaną godzinę zajęć, o której mowa
w § 1 ust. 11 zatwierdzoną przez Zamawiającego.
2. Pod pojęciem „godzina” należy rozumieć 60 minut.
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zł (słownie: ……………….)
brutto przy maksymalnej ilości godzin.
4. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej kwota wskazana w ust. 1 pomniejszona zostanie o zaliczkę na podatek
dochodowy oraz należne składki Zamawiającego i Wykonawcy na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, które odprowadza Zamawiający na podstawie oświadczenia
Wykonawcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty wynagrodzenia oraz
ewentualne należności wynikające z uczestnictwa w Pracowniczych Planach
Kapitałowych.
5. W przypadku Wykonawcy, o którym mowa w ust 4, oświadczenie składa się przy
podpisaniu umowy zlecenia, a o wszelkich późniejszych zmianach Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin usług w związku
z wystąpieniem okoliczności powodujących konieczność ich zmniejszenia oraz
proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. Wykonawca w tej sytuacji może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 uwzględnia wszystkie koszty i składniki
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dojazdu do domu
uczestnika terapii / miejsca wykonywania usługi wskazanej przez Zamawiającego, koszt
pracy w zespole wczesnego wspomagania, inne niezbędne do prowadzenia zajęć w
formie stacjonarnej lub zdalnej.
§4
1. Nabywcą wskazanym na rachunku /fakturze VAT będzie: Gmina – Miasto Płock,
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock NIP: 7743135712, natomiast odbiorcą: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14, 09-402
Płock.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia w przypadku osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej jest rachunek, wystawiony przez Wykonawcę raz w miesiącu,
do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni oraz ewidencja wykonywanych
i potwierdzonych godzin.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia w przypadku Wykonawców innych niż wymienionych
w ust. 2, jest wystawiona przez Wykonawcę faktura i przedłożona Zamawiającemu raz
w miesiącu, do 5 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni oraz ewidencja
wykonanych i potwierdzonych godzin w przypadku działalności gospodarczej
jednoosobowej.
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane comiesięcznie za zrealizowane
godziny usług w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ewidencji wykonanych
i potwierdzonych godzin, uzupełnionej dokumentacji z realizacji zajęć oraz prawidłowo
wystawionego rachunku lub faktury VAT.
5. Wykonawca wskazuje niniejszym rachunek bankowy, na który Zamawiający winien
dokonać zapłaty wynagrodzenia.
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………
Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………………
6. Strony postanawiają, iż zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający
złożył polecenie dokonania przelewu wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej
w wystawionym i zaakceptowanym rachunku, na wskazany w ust. 5 rachunek
bankowy.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w związku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę.
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8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 r, będzie rachunek /faktura
wystawiony
przez
Wykonawcę
i
doręczony
(fizyczne
wpłynięcie
do
Zamawiającego) Zamawiającemu do 19 grudnia 2022 r. W związku z koniecznością
rozliczenia dotacji do dnia 31 grudnia 2022 roku brak doręczenia w/w dokumentu
w wyznaczonym terminie spowoduje, że płatność za miesiąc grudzień nie
będzie dokonana.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT/ nie jest czynnym
podatnikiem podatku VAT a numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest
rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jeżeli wykonawca oświadczy, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT
postanowienia ust 10-14 nie mają zastosowania.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie
płatności w terminie ustalonym w §4 pkt 4.
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Prawo bankowe (Dz. U. z
2021 poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje
się w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2022 r. poz. 931 ze zm.) tzw. białej liście
podatników VAT.
12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie
spełnia wymogów określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma
się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego
rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 11. W
takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 4
ust.4 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku
spełniającego wymogi z ust. 11.
13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust.11 oraz
ust. 12 okażą się niezgodne z prawdą.
14. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z
tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności,
ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej
prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę
faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.
15. Źródło finansowania: …………………………………………………………… na kwotę
………. zł
§ 4a
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki ………………………..
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraża zgody na wysyłanie
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt
3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego na adres e-mail ………………….. najpóźniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
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pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).
II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraża zgody na wysyłanie
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt
3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz.
1666.). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego na adres e-mail ……………. najpóźniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666.).

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w terminie określonym § 2 ust 3 pkt 1)
bez uzasadnionej przyczyny,
b) przerwa w realizacji umowy z przyczyn istniejących po stronie Wykonawcy trwała
dłużej niż 1 miesiąc,
c) Wykonawca świadczy usługi w sposób niezgodny z umową, pomimo zgłoszenia
Wykonawcy zastrzeżeń w tym zakresie przez Zamawiającego,
d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie
umowy,
f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
ponadto :
g) Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych
i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania
odszkodowania
h) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania
odszkodowania.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności i może być
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złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny
odstąpienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust.3.
2. Kary umownej nie nalicza się, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przyczyną odstąpienia od
umowy są okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego
części Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa § 3 ust.1 za każdą niezrealizowaną lub nienależycie
zrealizowaną godzinę zajęć, albo za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nie więcej jednak niż łącznie 40% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust.3.
4. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:
a. wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
b. wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody
Zamawiającego
5.Kary umownej nie nalicza się, gdy przyczyną niezrealizowania godzin była:
a) siła wyższa,
b) choroba Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej.
c) gdy zamówienie zostało zrealizowane w innym uzgodnionym terminie.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
7.
W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający
może
dochodzić
odszkodowania
przewyższającego
wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§7
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
2. Zamawiający działając na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust 5, a Wykonawca to powierzenie
przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Celem powierzenia przetwarzania danych jest realizacja usługi w zakresie i na
warunkach szczegółowo opisanych w niniejszej umowie.
4. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie udokumentowanego
polecenia Administratora, którym jest niniejsza umowa zlecenie.
5. Przedmiotem powierzenia są następujące dane zwykłe/szczególne zawarte w zakresie:
- imię i nazwisko dziecka, jego rodziców/opiekunów prawnych,
- adres zamieszkania, nr telefonu,
- numer decyzji administracyjnej,
- rodzaj usług, zakres usług okresu świadczenia usług,
- stan zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
6. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub
innego
rodzaju
udostępnianie,
dopasowywanie
lub
łączenie,
ograniczanie,
opracowywanie, zmienianie, usuwanie, niszczenie.
7. Powierzone
dane
dotyczą
dzieci
oraz
ich
rodziców/opiekunów
prawnych,
zakwalifikowanych do w/w programu.
8. Powierzone dane mają być przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej.
9. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią fachową wiedzę, wiarygodność i zasoby
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w celu zapewnienia, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych.
10. Wykonawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia zapewnia
wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
11. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz w zakresie, w jakim poniższe będzie
możliwe, Wykonawca wdroży środki techniczne i organizacyjne w celu wsparcia
Zamawiającego, w realizacji jego obowiązku udzielania odpowiedzi na wszelkie żądania
osób fizycznych wykonujących prawa przysługujące im na podstawie art.15-22 RODO.
12. Wykonawca nie może wykorzystywać powierzonych danych w innym celu niż
wynikający z konieczności realizacji przedmiotowej umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które w ramach realizacji umowy będą przetwarzać
dane osobowe oraz zobowiązać te osoby do zachowania w tajemnicy treści danych.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
15. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w
wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
16. Zamawiający ma prawo, przez cały okres trwania umowy, kontrolować poprawność
zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.
17. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o kontrolach podmiotów
zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadzonych w siedzibie
Wykonawcy oraz o wydanych zaleceniach.
18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak w okresie nie
dłuższym niż 24 godziny, w każdym przypadku, gdy za zasadne uzna, że doszło do
naruszenia ochrony danych skutkującego przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu
do powierzonych danych osobowych.
19. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje dostępne Wykonawcy,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w realizacji obowiązków Zamawiającego
w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organom nadzorczym oraz
osobom fizycznym, a także dokonywania oceny skutków dla ochrony danych oraz
konsultowania się z organami nadzoru w związku z ocenami skutków dla ochrony
danych w przypadkach, gdy będzie to konieczne.
20. Wykonawca może w związku z realizacją niniejszej Umowy powierzyć dalej
przetwarzanie powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podmiotów, którym
podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się
podpowierzać przetwarzanie danych osobowych wyłącznie tym podmiotom, które
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów o ochronie danych
osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
22. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę niniejszej umowy lub
przepisów o ochronie danych osobowych, a także w przypadku rozwiązania niniejszej
umowy niezależnie od przyczyn, Wykonawca w trybie natychmiastowym zaprzestanie
przetwarzania danych osobowych.
23. Po zakończeniu okresu związania umową Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu przetwarzany zbiór, a jego kopię oraz wszystkie utworzone w trakcie
realizacji umowy zbiory tymczasowe, pomocnicze i wszelkie inne zawierające dane,
objęte niniejszą umową, trwale usunąć (przez trwałe usunięcie danych rozumie się
skasowanie i co najmniej jednokrotne nadpisanie losowym ciągiem znaków za pomocą
dedykowanego oprogramowania lub - w przypadku nośników jednokrotnego zapisu (np.
płyty cd) - zniszczenie za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia).
24. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o usunięciu danych
w terminie 7dni od dnia usunięcia danych.
25. Czas trwania przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych osobowych będzie
zgodny z czasem realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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26. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć powierzenie przetwarzania danych osobowych w
trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, gdy
Wykonawca:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową, w szczególności przetwarzał
je dla własnych celów lub celów innych podmiotów,
b) wykonuje umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c) wykonuje instrukcje Zamawiającego niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
d) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego
wezwania Zamawiającego do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.
§8
1.

2.
3.
4.

5.

W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się
z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają
w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi
postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły
zostać uznane za porównywalne
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą mieć przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………………..
(Wykonawca)

……………………………………
(Zamawiający)
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