Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia (wzór umowy)

UMOWA nr ………………..
zawarta w dniu ………………………....2019 r. pomiędzy:
Zamawiającym:
Powiatem Łódzkim Wschodnim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
al. Piłsudskiego 133d lok. 214, 92-318 Łódź
reprezentowanym przez: …………………………………
a
Wykonawcą:
Nazwa/Nazwisko:

………………………………………………

Imiona:

………………………………………………

Adres siedziby/ miejsca zamieszkania

………………………………………………

KRS:

………………………………………………

NIP:

………………………………………………

REGON:

………………………………………………

PESEL:

………………………………………………

Preambuła
Niniejsza umowa została zawarta w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu
RPLD.09.02.01-10-C003/178, pt.: Centrum usług środowiskowych WISIENKA2,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
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Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą
Pzp” na Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.
Przedmiot umowy, obowiązki Wykonawcy
§1
1. Niniejszą umową Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do świadczenia usług
w zakresie zdrowia i pomocy społecznej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez
Zamawiającego do Projektu pt.: „Centrum usług środowiskowych WISIENKA2”,
zwanego dalej Projektem.
2. Przedmiot
zamówienia
obejmuje
część
…………
zamówienia,
tj.
……………………………………………………………………… Zakres zamówienia
został opisany w Ogłoszeniu i załącznikach nr 1 i 1a do Ogłoszenia, które to
dokumenty, wraz z ofertą Wykonawcy, stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca przy wykonywaniu usług na podstawie niniejszej umowy zobowiązany
jest do przestrzegania m.in.:
a. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 576 ze zm.);
b. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 537 ze zm.);
c. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 952 ze zm.);
d. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1658 ze zm.);
e. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 742 ze zm.);
f. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 465 ze zm.);
g. zasad wynikających z Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych RP;
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h. zasad wynikających z Kodeksu Etyki Lekarskiej;
i.

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1000 ze zm.), oraz aktów wewnętrznych dotyczących polityki
bezpieczeństwa danych i zarządzania informacją;

j.

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.),

k. wymagań dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu
Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 (zał. nr 1a do Ogłoszenia, zał. nr 6 do
Regulaminu konkursu);
l.

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia
posiadają kwalifikacje do wykonania zlecenia, o którym mowa w dokumentacji
postępowania oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego i zobowiązuje
się, że zamówienie zostanie wykonane ze szczególną dbałością o interes
Zamawiającego i pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
oraz z najwyższą starannością.
5. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania i
aktualizowania wymaganych prawem badań i zaświadczeń potwierdzających brak
przeciwskazań do wykonywania zawodu i świadczenia usług, w tym właściwego
zaświadczenia lekarza medycyny pracy, aktualnych szkoleń w zakresie BHP.
6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a osoby realizujące
zamówienie z tytułu wykonywanego zawodu, zgodnego z obowiązującymi przepisami
prawa. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu opłaconych polis ubezpieczeniowych, a w przypadku
ich braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej a osoby skierowane do realizacji zamówienia są
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w czasie trwania
umowy do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
§2
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1. Wykonawca ani osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia nie mogą
pobierać opłat od pacjentów za udzielone świadczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać świadczenia jedynie przy pomocy osób
wskazanych Zamawiającemu w wykazie osób. Przed dopuszczeniem do realizacji
zamówienia przez inne osoby Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
oświadczenie jak w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz uzyskać akceptację
Zamawiającego. Ponadto wykonawca przed dopuszczeniem do realizacji zamówienia
składa dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wykonujących
zamówienie, w tym prawo wykonywania zawodu, certyfikaty/kursy/specjalizacje;

3. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z
pozostałym personelem Zamawiającego, w szczególności z koordynatorem.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym do realizacji
zamówienia odzież ochronną i/lub roboczą spełniającą wszelkie wymagane prawem
standardy oraz do ponoszenia we własnym zakresie kosztów utrzymania tej odzieży
w należytym stanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i systematycznego prowadzenia
dokumentacji medycznej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.) oraz
przepisów wewnętrznych Zamawiającego, w tym zgodnie ze wzorem dokumentacji
stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego
wszelkich zdarzeniach czy okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem
bądź opóźnionym wykonaniem umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do
wykonania przedmiotowego zamówienia, jak za swoje własne działania i zaniechania.

Okres realizacji zamówienia
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§4
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31 marca
2022 r.
Obowiązki Zamawiającego
§5
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów, niezbędnych
do należytego wykonania przedmiotowej umowy, znajdujących się w jego posiadaniu,
natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
także po zakończeniu jej obowiązywania.
Wynagrodzenie
§6
1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie zamówienia nie może
przekroczyć kwoty:
Część 1:
Netto:
VAT:
Brutto:
Część 2:
Netto:
VAT:
Brutto:
Część 3:
Netto:
VAT:
Brutto:
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2. Wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie przedmiotu zamówienia została
podana jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 godzinę oraz szacunkowej ilości godzin
pracy specjalistów w okresie realizacji umowy, określonej przez Zamawiającego. Do
tak ustalonej kwoty wynagrodzenia dolicza się wskazaną przez Wykonawcę w ofercie
miesięczną ryczałtową stawkę za pozostałe – poza pracą specjalistów – koszty
realizacji zamówienia.
3. Strony ustalają, iż za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
stanowiące iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 h pracy danego specjalisty w
stawkach jak niżej:
……………
…………….
…………..
i rzeczywistej ilości godzin świadczenia pomocy medycznej pacjentom. Do tak
ustalonego wynagrodzenia raz w miesiącu Strony doliczają wskazaną przez
Wykonawcę w ofercie miesięczną ryczałtową stawkę za pozostałe – poza pracą
specjalistów – koszty realizacji zamówienia.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż są świadome tego, że rzeczywista liczba godzin
świadczenia pomocy medycznej na podstawie niniejszej umowy może różnić się od
szacunkowej określonej przez Zamawiającego.
5. Rozliczanie wynagrodzenia
miesięcznych.

Wykonawcy

odbywać

się

będzie

w

okresach

6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych
przez Wykonawcę po protokolarnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania
usług w danym miesiącu kalendarzowym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prawidłowo wystawianych faktur
miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca przypadającego po miesiącu
kalendarzowym, w którym świadczył usługi objęte umową.
8. Faktury miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien
wystawiać na:
Nabywca: Powiat
NIP: 725-18-38-572

Łódzki

Wschodni,

ul.

Sienkiewicza

3,

90-113
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Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Piłsudskiego 133 d, 90-318
Łódź

9. Zapłata faktur za wykonanie usługi następować będzie w terminie 30 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT nr
identyfikacyjny NIP: ……..
12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT nr
identyfikacyjny NIP: ……..

§7
Strony niniejszej umowy zobowiązują się do informowania uczestników Projektu
o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
2) zmiany warunków i terminów płatności, gdy konieczność wprowadzenia zmian
wynika z okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy i była
niemożliwa do przewidzenia w chwili składania oferty;
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu realizowania obowiązków
wynikających z umowy:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć
na dzień składania oferty, a które są niezbędne do realizacji Projektu;
b. lub w przypadku
obowiązującego.

zmiany

przepisów

prawa

powszechnie

2. Ponadto zmiany niniejszej umowy są dopuszczalne gdy:
1) zmiany dotyczą realizacji usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
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3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy
względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian
jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiana dokonana w trybie określonym w ustępie 1 lub ustępie 2 wymaga
sporządzenia i podpisania aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
1. Osobą odpowiedzialną za merytoryczną współpracę ze Zleceniobiorcą i koordynację
zadań wchodzących w skład przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest
………………………… (e-mail: …………………, tel. …………………………).
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez powiadomienie drugiej
strony pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy.
Obowiązywanie umowy
§ 10
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji
Projektu.
2. Umowa przestaje obowiązywać w przypadku, gdy wygaśnie lub zostanie rozwiązana
umowa o dofinansowanie Projektu zawarta pomiędzy: Zleceniodawcą a Instytucją
Pośredniczącą.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

Powiat Łódzki Wschodni -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Piłsudskiego 133d lok. 214 92-318 Łódź, tel.: 426763487, faks: 426763499, www.pcpr-lodzkiwschodni.pl

Projekt Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr postępowania 7/RPOWŁ/PCPR/2019

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku prawomocnego skazania Wykonawcy za popełnienia przestępstwa
karnego lub karnoskarbowego oraz utraty przez Zleceniobiorcę kwalifikacji
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca dopuści się rażącego naruszania
istotnych postanowień niniejszej umowy.
5. Za rażące naruszenie postanowień umownych uważa się w szczególności:
a. nierozpoczęcie przez Wykonawcę realizowania w pełnym zakresie
zamówienia albo zaprzestanie realizacji umowy w pełnym zakresie w okresie
powyżej 7 dni kalendarzowych;
b. nierealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej
postanowieniami pomimo trzykrotnego uprzedniego wezwania;
c. naliczenie kar umownych w wysokości co najmniej 5 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
d. powierzenie przez Zleceniobiorcę wykonania umowy lub jej części osobom
niezgłoszonym Zamawiającemu lub co do których Zamawiający nie wyraził
zgody na realizowanie przez te osoby zleconych usług;
e. prowadzenie
dokumentacji
medycznej
z obowiązującymi przepisami prawa,

i

statystycznej

niezgodnie

f. niedopełnienie innych obowiązków, o których mowa w umowie, w tym braku
świadczenia usług.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zawiesić jej realizację w przypadku, gdy
Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu
obejmującego usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę.
Zatrudnienie
§ 11
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
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czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie zawiera cechy
stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac
związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą ) wykonywane
przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o
pracę.
3. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia) co do których wykonania
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
a. czynności pracownika wykonującego
z wykonywaniem zamówienia.

bezpośrednio

prace

związane

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:
Zamawiający wymaga:
1) Aby Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczył Zamawiającemu
wykaz pracowników zawierający skład osobowy pracowników wykonujących prace
związane z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie;
2) Aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym razem gdy
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników;
3) Aby czynności wskazane w ust. 3 umowy były wykonywane przez osoby wymienione
w wykazie pracowników;
4) Aby wykonawca do dostarczonej faktury za wykonane prace załączył wykaz osób
realizujących czynności wskazane w ust 3 zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z
minimalnym wynagrodzeniem za pracę albo wysokości stawki godzinowej, ustalonych
na podstawo przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (jeśli była
zmiana osób należy podać w jakim czasie).
5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wskazanych w ust. 3.
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6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego:
1) oświadczenia Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię umów/umowy o
prace osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę, podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.
Kary umowne
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w razie
odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
2) 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji usług.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań, o
których mowa w § 11:
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1) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu pracowników określonego w § 11 ust. 4
pkt 1 umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia;
2) zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć karę wskazaną w ust. 2 pkt
4), jeżeli Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu pracowników we
wskazanym terminie w ilości powyżej 10 dni od dnia wymaganego umową na
złożenie wykazu pracowników;
3) za niezałączenie do faktury VAT wymaganego wykazu osób realizujących cały
zakres rzeczowy prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w
wysokości 5000 zł brutto i dodatkowo naliczy za każdego pracownika
objętego przedmiotowym obowiązkiem wykazanego w schemacie
organizacyjnym karę w wysokości 500 zł brutto;
4) w przypadku umieszczenia w wykazie załączonym do faktury (§ 11 ust. 4 pkt
4) osób nie wskazanych wykazie pracowników, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500
zł brutto, za każda osobę niewymienioną w wykazie pracowników;
5) w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w § 11 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 5000 zł brutto za każdy przypadek. Trzykrotne nałożenie kary
może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
umowy Zamawiający niezwłocznie Wykonawcę do wykonania usługi oraz rozpocznie
naliczanie kar umownych. Informację o wysokości kar umownych z uzasadnieniem
ich nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z protokołem odbioru usług
wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar
umownych.
6. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar umownych.
Poufność
§ 13
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1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w
czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.
2. Każda ze Stron może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1 za zgodą drugiej
Strony wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadkach
określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszej umowie.
3. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i
materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden
sposób nie były dostępne dla osób postronnych.
Prawo kontroli
§ 14
1. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy może być przedmiotem
kontroli przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione
podmioty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych z
realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie
wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej
oraz innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli realizacji Projektu, w
tym udostępnić Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym
podmiotom żądane dokumenty dotyczące realizacji Projektu.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającego telefonicznie lub pocztą
elektroniczną informacje o prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne
uprawnione podmioty kontrolach realizacji Projektu, w dniu powzięcia przez
Zleceniobiorcę wiadomości w tym zakresie.
Ochrona danych osobowych
§ 15
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b. do
zabezpieczenia
przetwarzanych
danych,
poprzez
stosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia,
c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
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10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.
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3. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową regulują właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Strony ustalają, że wszelkie spory, które mogłyby powstać na tle niniejszej Umowy
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
……………………………
Wykonawca

…………………………………..
Zamawiający

Załączniki do umowy:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wykonujących zamówienie, w
tym prawo wykonywania zawodu, certyfikaty/kursy/specjalizacje;
2) oferta Wykonawcy;
3) ogłoszenie wraz z załącznikami;
4) wzór protokołu odbioru.
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Załącznik nr 4 do umowy z dnia ………….

Protokół odbioru wykonanych usług
1.

Okres realizacji: …………………………… - ……………………………
dzień, miesiąc, rok

2.

dzień, miesiąc, rok

Zakres wykonanych usług:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.
4.

Stwierdza się wykonanie usługi bez zastrzeżeń *)
Stwierdza się realizację usługi z następującymi nieprawidłowościami *)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………., …………………………………

Miejscowość dzień, miesiąc, rok
…………………………………

………………………………

Podpis przedstawiciela Wykonawcy
podpis przedstawiciela Zamawiającego
__________________________________________________
*) niepotrzebne skreślić
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