Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Załącznik nr 4 do instrukcji dla wykonawców
UMOWA NR …………………..
zawarta w dniu ……………………w Szczecinie pomiędzy :
Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin NIP 851-030-94-10 - Centrum
Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa:
Romana Klimek – Jacoszek – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie działająca
na podstawie Upoważnienia nr WO-I.0052.1.673.2019.EW Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
10.06.2019r.
a
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
zwanymi wspólnie dalej Stronami
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na usługi społeczne na podstawie art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
zwanej dalej „ustawą” pn. „Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w
Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system
wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

1.
2.
3.

4.
5.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług terapeuty w mobilnym zespole specjalistów.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Instrukcji dla wykonawców i wraz
z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
Usługa jest realizowana w związku z projektem pn.: „Samodzielni - kompleksowy system
wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i
nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

§2
1. W sprawach realizacji umowy Strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu,
poczty elektronicznej:
1) ze strony Zamawiającego wskazano następujące:
- telefon:
91 431 58 91
- adres poczty elektronicznej: sekretariat@cod.szczecin.pl
2) ze strony Wykonawcy wskazano następujące:
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- telefon:
……………………………….
- adres poczty elektronicznej: ………………………………
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ……….…………….……………..
2) ze strony Wykonawcy:
..……………………………………
3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
4. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie
zobowiązany do osobistego stawienia się w terminie wcześniej ustalonym w siedzibie
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§3
Osoba, która będzie realizowała usługę na stanowisku terapeuty (zwana dalej „Specjalistą”), została wskazana w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy ze
szczególną starannością i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy.
W przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności, z powodu, której Specjalista realizujący/a zamówienie nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wskazać do wykonania przedmiotu umowy inną osobę
o doświadczeniu i kwalifikacjach nie gorszych od wskazanych w Instrukcji dla wykonawców, a jeżeli Wykonawca otrzymał punkty w kryteriach dodatkowych, osoba, która zostanie wskazana do wykonania umowy musi posiadać nie gorsze doświadczenie i kwalifikacje, iż osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty. Ponadto nowa osoba musi spełniać pozostałe wymogi określone w Instrukcji dla Wykonawców.
Zmiana, o której mowa w ust. 3 będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Zmiana, o której mowa w ust. 3, nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych naruszeniach, z przyczyny leżącej
po stronie Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 7 niniejszej umowy. § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§4
W zakres usługi wykonywanej przez Wykonawcę wchodzą zadania, które zostały szczegółowo określone w Instrukcji dla wykonawców stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
§5
1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala
się na kwotę:…..………………. zł brutto (słownie: …………………. 00/100) i obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym składki ZUS płatnika - jeżeli dotyczy)*.
2. Podana w ofercie cena za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi wynosi: …………. zł
brutto (słownie: ………………………………). Maksymalna liczba godzin w całym okresie obowiązywania umowy wynosi ……………………… godzin zegarowych. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zrealizowania mniejszej ilości godzin zegarowych, nie mniej jednak niż
str. 2

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

70% i z tego tytułu nie będą Wykonawcy przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
3. Z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia podatku dochodowego
od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym składek ZUS płatnika – jeżeli
dotyczy*.
4. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w
zależności od całkowitej ilości godzin świadczenia usługi w okresie realizacji umowy.
5. Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym w
szczególności: koszty dojazdu Wykonawcy do miejsc świadczenia usługi. Wykonawcy nie
będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów.
6. Szczegółowy harmonogram pracy Wykonawca będzie ustalał na bieżąco z Zamawiającym.
7. Czas dojazdu Specjalisty w ramach wykonywania usługi, nie będzie uważany za czas
świadczenia usługi i za ten czas Wykonawcy nie będzie należało się wynagrodzenie.
8. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie ostatecznie ustalona na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych godzin zegarowych – w oparciu o cenę za jedną godzinę zegarową określoną w ust. 2.
9. Wynagrodzenie miesięczne będzie wypłacane Wykonawcy za miesiąc, następujący po
każdym miesiącu kalendarzowym, w którym Wykonawca realizował usługę, na podstawie
wystawionego rachunku/faktury VAT.
10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną usługę, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze VAT w terminie do 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT, z
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
11. Warunkiem zapłaty będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy i wypełniona miesięczna karta czasu pracy. Wzór karty czasu pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy powstanie utwór, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu
umowy.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje każdorazowo z chwilą przekazania Zamawiającemu utworu, który powstał w ramach niniejszej
umowy, w całości, nieodwołalnie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w
terminach późniejszych, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w zakresie poniższych pól eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii i fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,
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3.

4.

5.

6.

7.

2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
3) prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w sieci Internet, w sieci
szerokiego dostępu,
4) wystawianie lub publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji,
5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
6) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie
na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
7) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem
satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową
bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wszelkich materiałów
wytworzonych w ramach przedmiotu umowy.
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory powstałe w ramach realizacji niniejszej umowy zostały utrwalone.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały wytworzone w ramach
przedmiotu umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających
należytą ochronę Zamawiającemu przed roszczeniami osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
materiałów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, odstąpienia od umowy, bądź w przypadku zaistnienia innych okoliczności prowadzących do zakończenia świadczenia przez
Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
wraz z rozliczeniem końcowym (rachunkiem/fakturą VAT) wytworzonych do dnia ustania
współpracy, materiałów bądź ich części w formie pisemnej i elektronicznej, Zamawiającemu w taki sposób, aby zachować ciągłość pracy przez pozostałych członków mobilnego
zespołu specjalistów.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1,
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3.

4.
5.

1.

2.
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4.

2) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto
określonej w § 5 ust. 1,
3) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości
100 zł za każdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).
Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia
uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną.
Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o zajściu następującej okoliczności:
1) jeżeli pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszania postanowień umowy
lub do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków wynikających z umowy.
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, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o
którym mowa zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Postanowienie ust. 1 i 2 nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. Odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od
dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2022 r.

§9
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
2) dopuszczalna jest zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3) dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji Zarządzających i monitorujących realizację Projektu.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.
4. Okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku, gdy realizacja niniejszej umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych z Wykonawcą zostanie podpisana umowa dotycząca przetwarzania danych, a w przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej zostanie
on upoważniony do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.
§ 10
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
§ 12
Niniejsza umowa, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie
określonych w ww. ustawie.
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina
Miasto Szczecin zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie*
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Podpisy stron niniejszej umowy:

/podpis Zamawiającego/

/podpis Wykonawcy/

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Karta czasu pracy.
Załącznik nr 3 – Ogłoszenie wraz z Instrukcją dla Wykonawców i pozostałymi załącznikami.
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* Zamawiający zastrzega możliwość dostosowania zapisów umowy, w zależności od tego czy umowa
zostanie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy z innym podmiotem
oraz w zależności od tego, w której części zostanie podpisana umowa z Wykonawcą .

Klauzula informacyjna:
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej
„RODO”).
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13
RODO – informuje, że:
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również
podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem
jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem,
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych: sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem
danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej
umowy,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a)
zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c)
kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
d)
ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych
uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
e)
przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
f)
przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z
realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o
ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b)
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego;
c)
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu umowę o dofinansowanie
(jeżeli dotyczy);
d)
inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

podmioty świadczące pomoc prawną,

podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania,
- przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw,
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr
1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji;
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami RODO;
8) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie
danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych
czynności;
9) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest
Wykonawca;
10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
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11) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP, w
zakładce „RODO dla Centrum”.
Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO),
każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub
oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy. Wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji
obowiązku, o którym mowa w pkt. 4 poniżej.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do
realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą
Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt. 2.
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