ZP/28/2021
Załącznik nr 6 do SWZ
projektowane postanowienia umowy

Umowa nr

/2021

zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy:
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064, REGON 146613264,NIP
524-27-58-370, kapitał zakładowy 62 965 000,00 zł, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Nr ZP/28/2021 na podstawie
art. 275 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.- dalej Ustawa), zawarto umowę następującej treści:
§1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem umowy jest prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej Stołecznego Centrum
Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, zwanym w
dalszej części „Zamawiającym”.

2.

3.

Świadczenie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.
1)

ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217);

2)

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305),

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia,
będącego Załącznikiem nr 3 do umowy.

§2
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest do:
1.

Przekazywania Wykonawcy wszystkich dokumentów koniecznych do prawidłowej i terminowej
realizacji zadań.
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2.

Ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy .

3.

Bezzwłocznego informowania o zdarzeniach mających wpływ na prawidłowość prowadzenia obsługi
księgowej.

4.

Terminowego dokonywania miesięcznych opłat za usługi świadczone przez Wykonawcę.

5.

Przekazywania haseł i pełnej informacji dotyczącej dotychczas prowadzonej ewidencji księgowej .

6.

Wskazania pracownika odpowiedzialnego za nadzorowanie współpracy oraz pracownika będącego
łącznikiem pomiędzy pracownikami spółki a Wykonawcą.

§3
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.

Zachowania w tajemnicy danych księgowych i dokumentacji Zamawiającego

2.

Odpowiedzialności materialnej za skutki błędów w sporządzanych przez siebie dokumentach.

3.

Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi
Zamawiającego.

4.

Terminowego przekazywania

wszelkich sprawozdań, rozliczeń i dokumentacji wynikających z

przedmiotu umowy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.

Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ………… zł
na dowód czego przedkłada kopię polisy ubezpieczeniowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

6.

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu
informacji o każdej zmianie lub wygaśnięciu umowy ubezpieczenia wskazanej powyżej.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z aktami wewnętrznymi Zleceniodawcy, w
szczególności regulaminem pracy, wynagradzania, zakładowym planem kont.
§4
PEŁNOMOCNICTWO DLA WYKONAWCY

1.

Zamawiający na mocy niniejszej umowy udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiającego przed organami podatkowymi oraz ZUS, PIP w szczególności w sprawach związanych ze
sprawami księgowymi, a także do składania wyjaśnień, podpisywania deklaracji i oświadczeń oraz do
wglądu w związane z tymi czynnościami akta i dokumenty.

2.

Zakres pełnomocnictwa obejmuje również upoważnienie Wykonawcy do podejmowania czynności
w postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym dotyczącym okresu, w których strony były związane
umową, choćby zostało wszczęte po jej rozwiązaniu.

3.

O zawarciu niniejszej umowy Wykonawca powiadomi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Skarbowy Zamawiającego oraz w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
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§5
PRACOWNICY WYKONAWCY
1.

Zamawiający wymaga przekazania w dniu zawarcia umowy imiennego wykazu osób, które będą
wykonywały umowę w imieniu Wykonawcy, zawierającego co najmniej imię i nazwisko takiej osoby,
stanowisko, formę zatrudnienia wraz z oświadczeniami, że są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z zapisami ust. 3.

2.

W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia
w terminie 7 dni Zamawiającego o każdej zmianie, które przekaże na adres e-mail Zamawiającego.

3.

Wykonawca lub podwykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest zatrudniać pracowników
na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) przy realizacji następujących czynności: obsługa księgowa
SCOL Sp. z o.o.

4.

Z tego tytułu Zamawiający w trakcie realizacji umowy, będzie uprawniony do wykonywania czynności
kontrolnych w zakresie spełniania warunku zatrudnienia wskazanej powyżej grupy pracowników na
umowę o pracę. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania:
1) oświadczenie Wykonawcy lub też podwykonawcy o zatrudnianiu określonej liczby osób
w określonym wymiarze czasu pracy oraz za określone wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo
oświadczenie to zawierać powinno: określenie podmiotu składającego oświadczenie (pracodawcy),
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem czynności wykonywane są przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, ich wymiar czasu pracy, rodzaj umowy
o pracę oraz wysokość wynagrodzenia brutto nie mniejszą niż obwiązujące w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy minimalne wynagrodzenia za pracę;
2) kopię umowy z pracownikiem wskazującą na skierowanie (delegowanie) go do pracy związanej
z realizacją niniejszej Umowy, zawierającą imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar czasu pracy (etatu);
3) zaświadczenie

właściwego

oddziału

ZUS

potwierdzające

opłacanie

przez

Wykonawcę/podwykonawcę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres objęty niniejszą Umową, ze wskazaniem liczby
pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
adekwatnie zanonimizowaną kopię zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników dedykowanych do
pracy związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy;
5) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków.
5.

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca wskaże osobę wyznaczoną do współpracy
z Zamawiającym.

6.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów traktowane będzie jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
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7.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
swoich pracowników.
§6
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. : od ……………… do dnia………….. .
§7
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w okresie
obowiązywania umowy w wysokości:
- cena netto ………………… zł (słownie: …………………………………………… 00/100 złotych)
- podatek VAT …………….. zł (słownie: …………………………………………… 00/100 złotych)
- cena brutto ……………… zł (słownie: …………………………………………… 00/100 złotych)
płatnym miesięcznie w 12 (piętnastu) równych ratach po:
- cena netto ……………….. zł (słownie: ……………………………………………. 00/100 złotych)
- podatek VAT ……………. zł (słownie: …………………………………………….. 00/100 złotych)
- cena brutto …………….. zł (słownie: ……………………………………………… 00/100 złotych)

2.

Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego
rozliczenie będzie dotyczyło dostarczonych do siedziby Zamawiającego.

3.

Płatność odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego,
na konto Wykonawcy o nr……………………………………….. .

4.

Za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Kwoty podane w pkt. 1 obejmują wartość przedmiotu umowy i zawierają wszystkie określone prawem
podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy.

6.

Zamawiający dokona zapłaty za ostatni miesiąc obowiązywania umowy po wykonaniu następujących
czynności:
a) sporządzenie wszystkich wymaganych sprawozdań i deklaracji za cały okres obowiązywania
umowy, w tym również tych które dotyczą okresu daty obowiązywania niniejszej umowy oraz są
sporządzane po tej dacie,
b) protokolarne przekazanie Zamawiającemu oraz nowemu Zleceniobiorcy całej dokumentacji
księgowej po zakończeniu współpracy (zarówno w formie papierowej jak i na nośniku informacji).

7.

O każdej zmianie rachunku Wykonawca obowiązany jest poinformować niezwłocznie na piśmie, nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji płatności przelewem.

8.

W razie opóźnienia płatności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek.

9.

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu realizowanych usług
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na osobę trzecią.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.
14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek
bankowy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego
w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcy, dla potrzeb płatności,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
15. Wstrzymanie płatności zgodnie z powyższym zapisem, nie spowoduje naliczenie odsetek ze strony
Wykonawcy.

§8
KARY UMOWNE
1.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących
po jego stronie lub też Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto,
określonej w § 7 ust. 1 umowy.

2.

W przypadku zaprzestania świadczenia przedmiotu przez Wykonawcę, Zamawiający po upływie
terminów określonych w niniejszej umowie może zlecić wykonanie usługi innemu zleceniobiorcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy do momentu rozstrzygnięcia nowego postępowania. W takim przypadku
Wykonawca bez zastrzeżeń pokryje cenę brutto usługi nawet po wyższych cenach w stosunku do cen
podanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać pełną dokumentację Zamawiającemu.

3.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w przypadku:
1) braku aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej wygaśnięcia
w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto;
2) za przekroczenie terminu udostępnienia Zamawiającemu informacji oraz dokumentów wskazanych
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w załączniku nr 3 do umowy w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto;
3) za przekroczenie terminów lub niewłaściwe wykonanie czynności objętych niniejszą umową, o
których mowa w załączniku nr 3 do umowy w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto,
z wyłączeniem terminów sporządzania sprawozdań,
4) za nieterminowe przygotowanie sprawozdań w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki.
4.

W przypadku nałożenia kary finansowej przez organ kontrolny z powodów, za które odpowiada
Wykonawca, zwrot kwoty kary nastąpi przez Wykonawcę, na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od
dnia powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcę.

5.

Za naruszenie postanowień umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
200,00 zł za każde poniżej wymienione zdarzenie:

6.

a)

nie przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo,

b)

brak zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy usług,

c)

nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umów o podwykonawstwo lub ich zmian.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

łącznej wartości brutto umowy, za

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia w
zapłacie liczony od ostatecznego terminu płatności i wartości wynikającej z umowy łączącej
Podwykonawcę z Wykonawcą.
7.
8.

W przypadku braku Podwykonawcy, zapisy w ust. 4 i 5 nie obowiązują.
Z tytułu niewypełniania obowiązku, określonego w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego, karę umowną w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

9.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach
ogólnych.

10. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 14 dni od
momentu wystawienia noty. W przypadku nieuregulowania w wymaganym terminie kara będzie
potrącona z bieżących płatności.
11. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać wartości brutto
umowy.
§9
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1.

Strony przewidują możliwość dokonywania zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiana zakresu lub sposobu wykonywania któregokolwiek świadczenia Wykonawcy objętego
przedmiotem zamówienia w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub
prawa miejscowego,
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2) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było
przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym
zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
2.

3) w wypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług Jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy
(np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego
dane firmy.

3.

Każda z powyższych

zmian umowy wymaga uprzedniej zgody Stron

oraz sporządzenia aneksu

w formie pisemnej.

§ 10
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30-dni od dnia, w którym
Zamawiający dowiedział się o podstawie do odstąpienia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego
pisemnego upomnienia, dwukrotnie dopuścił się naruszenia obowiązków wynikających z umowy,
w szczególności gdy:
1) Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,
2) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub normami
i innymi warunkami określonymi prawem.

2.

Odstąpienie od Umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie
listem poleconym na adres do doręczeń wskazany w Umowie.

§ 11
KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2176.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2.

Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 nazywanego ogólnym Rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (RODO).
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3.

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników Zamawiającego
oraz innych osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego w celu świadczenia przez Wykonawcę
usług określonych niniejszą umową.

4. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:
1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO;
2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których
mowa w pkt 1;
3) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza,
że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi zawarte
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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

nazywanego

ogólnym

Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781);
4) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy;
5) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Zamawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych
osobowych;
6) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić
Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;
7) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić Zamawiającemu oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno
te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu
realizacji przedmiotu umowy;
8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą mieli
dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy;
9) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w poufności
danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką uzyskali w trakcie
wykonywania na rzecz Zamawiającego.
4.

Zamawiający
do

informuje,

reprezentowania

że

jest

Wykonawcy

administratorem
oraz

danych

pracowników

osobowych

Wykonawcy,

osób

upoważnionych

podanych

w

związku

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.
5.

Zamawiający przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników
Wykonawcy w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
realizacji umowy.
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6.

Wykonawca

informuje,

że

jest

administratorem

danych

osobowych

osób

upoważnionych

do reprezentowania Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego, podanych w związku
z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.
7.

Wykonawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników
Zamawiającego w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
realizacji umowy.

8.

Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

9.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne Zamawiającego i Wykonawcy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Zamawiającego i Wykonawcy – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zastosowaniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.
12. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, za wyjątkiem sytuacji, w których
informacje takie stanowiłyby informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy
publicznej stosownie do przepisów odrębnych.
13. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
14. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy,
jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie
trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług
na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji

o funkcjonowaniu USK
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stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r., 419 t.j. z dnia 2018.02.26 ).

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

2.

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.

3.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

5.

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
a.

Osoba odpowiedzialna za nadzór oraz realizację umowy po stronie Zamawiającego: …………………

b.

Osoba odpowiedzialna za nadzór po stronie Wykonawcy:……………….…….

c.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy:………………………….……….

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. Nie dotyczy
elektronicznego podpisania umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 - polisa OC
Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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