Załącznik nr 2

ZP.1.2020

UMOWA NR ......./2020
zawarta w Poznaniu w dniu ………….. r. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Na Tak
60-277 Poznań, Ul. Płowiecka 15
NIP 779-10-65-369, REGON 630159603
Odbiorca usługi: Społeczna Szkoła Podstawowa Zakątek, Ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań, Regon
302258905.
reprezentowana przez:
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
reprezentowanym przez

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej
„Zakątek” przy ul. Winogrady 144 w Poznaniu (zwanej dalej szkołą) do szkoły oraz odwożenie po
skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu zgodnie ze złożoną ofertą – załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu osób z domu, tj. miejsca zamieszkania każdego z nich, wg
adresów zamieszczonych w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na
warunkach tam opisanych, do miejsca podanego w paragrafie 1 oraz z tego miejsca do domu.
3. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązuje się bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w razie zaistnienia takiej
konieczności, do dowozu dzieci, w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach, na zajęcia
pozalekcyjne lub terenowe. Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy –
do dwóch razy w tygodniu, trasa łącznie ok. 40 km.
4. Szczegółowy harmonogram przewozów osób, będzie na bieżący konsultowany i opracowywany przez
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, tak aby
zawierał jak najmniej przewozów pustych, z uwzględnieniem zmian planu zajęć, itp.
5. Wykonawca zapewnia opiekuna w pojeździe podczas przewozu osób z domu do szkoły i z powrotem do
domu.
6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku awarii pojazdu dokona podstawienia pojazdu zastępczego o
parametrach nie gorszych niż określonych w specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie
do … minut od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego..
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7. Wykonawca oświadcza, że czas przebywania pierwszej zabranej osoby w pojeździe na trasie z domu do
szkoły wyniesie nie więcej niż 60 minut oraz czas przebywania osoby w pojeździe na trasie ze szkoły do
domu odwożonej jako ostatnia wyniesie nie więcej niż 60 minut.
§2
1. Wykonawca będzie świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy w okresie od 4 stycznia do
31 grudnia 2021 r.
2. Usługa transportu osób niepełnosprawnych nie będzie realizowana w okresie przerw wakacyjnych (ferii),
świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć w szkole.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonywaną usługę, wymienioną w § 1 ust. 1, cenę:

Lp.

1

Lp.

Nazwa usługi
1
dowożenie osób niepełnosprawnych
do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1
oraz odwożenie po skończonych
zajęciach do domu

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Łączna ilość
kilometrów (km)

Cena usługi transportu
osób za całość zamówienia
(PLN)

2

3

4=2x3

Cena pracy Łączna ilość godzin
Cena usługi opiekunów za
opiekuna za 1 pracy opiekunów
całość zamówienia (PLN)
godzinę (PLN)
(szt)

Nazwa usługi
1

2

Cena za 1 km
(PLN)

2

3

4=2x3

Zatrudnienie opiekunów
(zapewnienie opieki na trasie – do
miejsc jak wyżej)

3

Razem wartość usługi wraz z podatkiem VAT (PLN)

4

Podatek VAT (PLN)

Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury następować będzie co miesiąc w
terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej
dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty
stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do
wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie
przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty i ilości kilometrów, a także ilości godzin
pracy opiekunów, o których mowa w ust. 1 , a będących przedmiotem niniejszej umowy, a Wykonawca nie
będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.
Cena za świadczoną usługę może ulec zmianie w przypadku zmian stawki podatku VAT.
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Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna.
8.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

§4
Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Podczas transportu osób z domu do szkoły i ze szkoły do domu pełną odpowiedzialność za te osoby oraz za
prawidłową realizację usługi ponosi Wykonawca.
Wykonawca, oświadcza, że osoby pełniące obowiązki opiekunów, podczas świadczenia przedmiotowej usługi,
o której mowa w § 1 ust. 1 posiadają ukończony kurs w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz
posiadają ukończony kurs bhp.
Przewóz osób odbywać się będzie pojazdami wskazanymi w ofercie Wykonawcy.
Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów
potwierdzających spełnienie wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dowozu pojazdami wskazanymi w ofercie Wykonawcy, z uwagi
na zdarzenia o obiektywnym charakterze, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego oraz do niezwłocznego (tj. do … minut) zapewnienia innego pojazdu
spełniającego wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy co
najmniej na równowartość kwoty, o której mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże w terminie do 3 dni dokumenty potwierdzające
lokalizację pojazdów podczas realizacji usługi. Zakres żądania Zamawiającego wynosić będzie maksymalnie 14
dni licząc wstecz od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego żądania.

§5
1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg usługi:
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg usługi:
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o
których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest
w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania
Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.
§6
1. W przypadku nienależytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozumianej jako:
a) jednokrotny brak zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów mikrobusów),
b) jednokrotne zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 1 lit. a - g,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

c) dwukrotnego braku opiekuna w pojeździe.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN. Kary umowne,
o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naliczane przez Zamawiającego jeśli Wykonawca w ciągi 30
minut od otrzymania od Zamawiającego drogą telefoniczną na nr 61 ……… lub drogą elektroniczną na adres
e-mail Wykonawcy ...@....pl informacji o nienależytym wykonaniu zamówienia dokona korekty w realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności poprzez świadczenie
usługi (przedmiotu umowy) za pomocą pojazdów nie spełniających norm emisji spalin EURO V / EURO VI
(wg. oświadczenia zawartego w ofercie wykonawcy) lub przy udziale osób nie spełniających wymagań
określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez
Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20%
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość za całość usługi).
W przypadku nienależytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozumianej jako
jednokrotny brak zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów),
jednokrotnej zwłoki Wykonawcy, o której mowa w ust. § 7 ust. 1 lit. b), dwukrotnego braku opiekuna w
pojeździe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całkowitej wartości usługi
określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość za całość usługi).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 15 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 (łączna wartość za całość usługi).
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
a) dwukrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy rozumiana jako brak zapewnienie przez
Wykonawcę odpowiedniej ilości środków transportu (pojazdów - mikrobusów),
b) dwukrotna zwłoka Wykonawcy rozumiana jako okres przekraczający 30 minut po upływie terminów, o
których mowa w § 1 ust. 8 oraz w § 4 ust. 6 umowy,
c) trzykrotny brak opiekuna, o którym mowa w § 4 ust. 3,
d) utratę przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 1 do świadczenia usługi,
e) nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,
f) utrzymywaniu pojazdu w niewłaściwym stanie technicznym,
g) nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi oraz kultury
osobistej kierowcy lub opiekuna,
z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
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umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się
o okolicznościach je uzasadniających.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
§8
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wszystkie osoby
wykonujące czynności kierowcy – minimum 2 osoby, będą zatrudnione na umowę o pracę.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego – w terminie do 5 dni od przekazania żądania - zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w ust.
1, w szczególności:
a) zanonimizowanych umów o pracę (kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania), oświadczenia ww. osób, że
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
b) wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób, wykonujących czynności opisane
w ust. 1, na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu,
w wysokości 2 000,00 PLN za każdorazowe nie wywiązanie się z tego obowiązku.
5. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji niekompletnych o
których mowa w ust. 2 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 1 000,00 PLN.
6. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane
w ust. 4 i 5 niniejszej umowy.
7. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww.
osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe
wymagania.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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§9
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) - w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z powodu ogłoszenie
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części stanu nadzwyczajnego – jak np. stan epidemii,
zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
- w sytuacjach, których nie można było przewidzieć, innych niż opisane w par. 1 ust. 3 niniejszej umowy,
strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy do 15 %
ustalonej tam wartości. Podstawą ustalenie nowego wynagrodzenia będą wskazane w par. 3 ust. 1
umowy wartości jednostkowe za km oraz za godzinę pracy.
b) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia:
o zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany
okresu realizacji umowy;
c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.
o zmiany pojazdów wskazanych w ofercie, którymi wykonawca świadczy usługę, na inne pojazdy pod
warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla pojazdów w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia publicznego;
o zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania
(warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
o zmiana miejsc (adresów) przywozu i odwożenia osób;
d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
o
wprowadzać wymogów, które gdyby zostały ujęte w ramach dokumentacji przetargowej udzielanego
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie do złożenia ofert o innej treści niż ta pierwotnie wymagana;
o
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
e) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego
wniosku o zmianę postanowień umowy,
3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał
dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzeniem 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 tylko i
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 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 , przez Zamawiającego dla celów związanych z realizacją, rozliczeniem i
użytkowaniem przedmiotu Umowy.
Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a
zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z
nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej
działalności gospodarczej, a polisa OC nr ………….. na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN stanowi Załącznik
nr 5 do Umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, na kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN, które jest ważne do dnia ……. r.
Wykonawca zobowiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, zawrzeć nową umowę
ubezpieczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej 200 000,00
PLN.
Wykonawca zobowiązany jest objąć umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej cały okres
wykonywania Przedmiotu Umowy – ust. 3 stosuje się odpowiednio.
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
kopię tej umowy Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji
usług, o których mowa w § 1 ust. 1.
W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo od umowy
odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust 3 niniejszej umowy.

§ 12
1. Z dniem zawarcia Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu
wykonania postanowień Umowy, w zakresie możliwie najwęższym, ale niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do
przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia
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i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych,
informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego
pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres
ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek
niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty
upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w
zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca
jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących.

§ 13
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy oraz dotyczących interpretowania
Umowy odbywać się będzie w drodze:
1) korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem na następujące adresy:
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Stowarzyszeniem Na Tak, 60-277 Poznań, Ul. Płowiecka 15
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
……….
lub
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123 ze zm.)na adres e-mail:
Wykonawcy:
Zamawiającego:
2. W przypadku zmiany danych do korespondencji każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugiej
Strony o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 Umowy, a w przypadku zaniechania realizacji tego
obowiązku, do czasu jego zrealizowania, doręczenie korespondencji lub przekazanie informacji przy
wykorzystaniu dotychczasowych danych do korespondencji uważa się za skutecznie dokonane.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 14
W przypadku sporu w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile
ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych, a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
stanowią informację publiczną.
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6. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
8. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej ) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i
wykonania.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy na dzień jej zawarcia są:
1) Załącznik nr 1 –
Oferta Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 –
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3) Załącznik nr 3 –
Adresy zamieszkania osób niepełnosprawnych
4) Załącznik nr 4 –
Wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
5) Załącznik nr 5 –
Ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej Polis OC nr
..................................
ZAMAWIAJĄCY:

..................................
WYKONAWCA:
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