Umowa nr PN-16/2015/MPiPS/CIS
PN
- wzór

zawarta w dniu ………. r. w Mikołowie pomiędzy:
pomi
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
reprezentowanym przez ………………………………..
zwanym w dalszej treści
ci umowy „Zamawiającym”,
„Zamawiaj
a
………………………....
zwanym dalej „Wykonawcą"
o następującej treści:
§1
Zamawiający oświadcza, że
e umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z
późn. zm.)
§2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
Zamawiaj
usług
szkoleniowych w ramach projektu pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej
społeczno
na
rzecz budownictwa socjalnego”-edycja
socjalnego”
2015””, polegających
cych na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
kursu:
Część 1- Kurs operatora
ora agregatów tynkarskich
a) Przewidywana ilość
ść osób do przeszkolenia
przeszkolenia- 3
Zamawiający
cy zastrzega możliwość
moż
zmniejszenia ilości
ci kierowanych osób na szkolenie. Przy
rozliczaniu Zamawiający
ący zapłaci za faktyczną
faktyczn ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia
skre
z listy uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający
Zamawiaj cy zapłaci za szkolenie tej osoby,
proporcjonalnie do ilości
ści wykonanych godzin.
b) Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego
Zamawiaj
listy
uczestników kursów wraz z nazwą
nazw danego kursu.
c) Ilość godzin kursu (jednej osoby) – co najmniej 52 godziny lekcyjne (45-minutowe
(45
zajęcia
teoretyczne/ ćwiczenia
wiczenia praktyczne,
p
15- minutowa przerwa) zajęć
ęć teoretycznych i ćwiczeń
praktycznych, (w tym nie więcej
wię
niż 39 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych)
znych)
d) Zakres kursu powinien obejmować
obejmowa w szczególności: teorię i praktykę z zakresu budowy
agregatów tynkarskich, użytkowania
użytkowania eksploatacyjnego agregatów, prawidłowego korzystania z
dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi, bezpieczeństwa
bezpiecze
i higieny
pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich, technologii robót itp.
e) Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz spod siedziby Zamawiającego
Zamawiają
do miejsca
odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę w trakcie dowożenia
dowoż
i odwożenia.
Godziny
odziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą prowadzone zajęcia
ęcia praktyczne muszą być
ustalone w taki sposób, aby umożliwić
umo
każdemu
demu uczestnikowi dojazd pod siedzibę
Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi środkami
rodkami transportu. Transport
Tran
do
miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać pojazdami dopuszczonymi do
przewozu osób zgodnie z obowiązującymi
obowi
przepisami prawa.
f) Lokal, w którym będą
ę ą przeprowadzone zajęcia
zaj cia teoretyczne powinien by
być przestronny i
przewiewny, posiadać dostęp
dostę do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantowa
gwarantować w trakcie
szkolenia wymogi bezpieczeństwa
bezpiecze stwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien by
być
wyposażony
ony w pomoce dydaktyczne i sprzęt
sprz t dostosowane do prowadzenia szkole
szkoleń będących
przedmiotem zamówienia.
enia.

g) Kurs powinien zakończyć
ńczyć się egzaminem, a nabyte umiejętności
ści powinny być
by potwierdzone
zaświadczeniem
wiadczeniem uprawniają
uprawniającym do obsługi agregatów tynkarskich zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 20 września
wrze
2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
urz
technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) zaświadczenie
za
ukończenia
ńczenia kursu zgodnie z
Rozporządzeniem
dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie
sp
uzyskiwania i
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
umiej
ci i kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
Czas trwania egzaminu może
moż być wliczony w czas trwania kursu.
Część 2. Kurs pracownika remontowo-budowlanego
a) Przewidywana ilość osób do przeszkolenia – 3
Zamawiający
cy zastrzega możliwość
moż
zmniejszenia ilości
ci kierowanych osób na szkolenie. Przy
rozliczaniu Zamawiający
ący zapłaci za faktyczną
faktyczn ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia
skre
z listy
isty uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający
Zamawiaj cy zapłaci za szkolenie tej osoby,
proporcjonalnie do ilości
ści wykonanych godzin.
b) Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego
Zamawiaj
listy
uczestników kursów wraz z nazwą
nazw danego kursu.
c) Ilość godzin kursu (jednej osoby) – co najmniej 180 godzin lekcyjnych (45-minutowe
minutowe zajęcia
zaj
teoretyczne/ praktyczne, 1515 minutowa przerwa) zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, (w
tym nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych)
d) Zakres kursu powinien obejmować
obejmowa teorię i praktykę z zakresu:
- rysunku i dokumentacji technicznej,
- materiałoznawstwa i technologii robót budowlanych,
- zasad obmiarowywania robót budowlanych,
- kalkulacji kosztów,
- bezpieczeństwa
stwa i higieny pracy oraz ochrony
o
przeciwpożarowej
- praktycznych umiejętnoś
ętności niezbędnych do wykonywania zawodu.
e) Zajęcia praktyczne będą
ędą odbywały się w obiektach Gminy Mikołów wskazanych przez
Zamawiającego. Zamawiający
Zamawiają dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu niż
wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiają
W takiej sytuacji Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz
spod siedziby Zamawiającego
ącego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę
w trakcie dowożenia
enia i odwożenia.
odwo
Godziny
odziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą
prowadzone zajęcia
cia praktyczne muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwić
umo
każdemu
uczestnikowi dojazd pod siedzibę
siedzib Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi
publicz
środkami
rodkami transportu. Transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać
pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi
obowi
ącymi przepisami prawa.
f) Zajęcia teoretyczne będą
ędą odbywać
odbywa się w obiektach wskazanych przez Wykonawcę.
Wykonawc Obiekty
powinny być zlokalizowane w odległości
odległo
nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiaj
Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt zapewnia transport uczestników spod siedziby Zamawiającego
Zamawiaj
do
miejsca i z miejsca przeprowadzenia kursu.
g) Lokal, w którym będą
ę ą przeprowadzone
przeprow
zajęcia
cia teoretyczne powinien być
by przestronny i
przewiewny, posiadaćć dostęp
dostę do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować
gwarantowa w trakcie
szkolenia wymogi bezpieczeństwa
bezpiecze stwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien by
być
wyposażony
ony w pomoce dydaktyczne
dydaktyc
i sprzętt dostosowane do prowadzenia szkoleń
szkole będących
przedmiotem zamówienia.
h) Kurs powinien się zakończyć
ńczyć egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia
świadczenia o uko
ukończeniu
kursu.
Czas trwania egzaminu może
moż być wliczony w czas trwania kursu.

§3
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę,
u
, o której mowa w §2 zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się
si z warunkami określonymi
lonymi w "specyfikacji istotnych
warunków zamówienia", zawierającej
zawierają
m.in. istotne dla Zamawiającego
cego postanowienia i zobowiązania
Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy.

3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną
integraln część niniejszej umowy.

§4
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia:
Część 1- od dnia zawarcia umowy do 31.07.2015r.
Część 2- od dnia zawarcia umowy do 31.08.2015r.
31.0

1.

§5
Wykonywanie czynności
ści będących
bę
przedmiotem umowy z należytą
ż ą starannością
staranno
i czuwanie
nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia szkoleń.
szkole
Zapoznanie się z dokumentacją
dokumentacj niezbędną przy realizacji projektu (projektową,
(projektow organizacyjną,

2.
3.
itp.).
4. Realizowanie kursów zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z koordynatorem projektu.
Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają
wymagaj akceptacji Zamawiającego.
ącego.
5. Zajęcia będą się
ę odbywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku
ątku (z wył
wyłączeniem świąt),
w przedziale czasowym od 8:00 do 18:00 z zastrzeżeniem,
zastrze
że
e liczba godzin zaj
zajęć w ciągu
jednego dnia nie przekroczy ośmiu.
o
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach
przeprowadzenie kursów również
równie w soboty i niedziele.
6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie
zak
ww. prowadzenia danego kursu:
- listy obecności
ci uczestników szkolenia,
-dziennik zajęć zawierający
zawierają listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
ęć edukacyjnych,
-oświadczenia
wiadczenia uczestników potwierdzających
potwierdzaj cych odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych,
-rejestr wydanych zaświadcze
świadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
- zdjęcia zamieszczone na płycie CD, ankiety oceniającej
cej kurs oraz potwierdzenia odbioru
przez uczestnika materiałów szkoleniowych oraz wydania zaświadczenia
za wiadczenia o ukończeniu
uko
kursu.
Wykonawca zobowiązany
ązany będzie
b
do przekazania Zamawiającemu,
cemu, w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia zajęć,
ęć, powyższych
powyż
dokumentów niezbędnych
dnych do rozliczenia usługi
usługi. Dokumentacja
ta winna być sporządzona
ądzona według zaleceń
zalece Zamawiającego,
cego, tzn. Wykonawca zobowiązany
zobowi
jest
umieszczać informacje o realizowaniu kursu finansowanego z funduszy ministerstwa na
wszystkich dokumentach związanych
zwi
z jego realizacją oraz w ten sam sposób oznakować
oznakowa
miejsce prowadzenia zajęć.
zajęć
7. Współpraca z koordynatorem projektu i z innymi pracownikami zatrudnionymi
zatrudnionymi w projekcie
wskazanymi przez Zamawiającego.
Zamawiaj
8. Wskazanie opiekuna danego kursu ze strony Wykonawcy, czyli osobę odpowiedzialną za
organizację kursu, wskazan
wskazaną do kontaktu z uczestnikami kursu oraz z Zamawiaj
Zamawiającym.
9. Skierowanie na badania lekarskie niezbędne
niez dne dla wykonywania czynności
czynnoś objętych zakresem
szkolenia.
Wykonawca w swoim zakresie zapewni przeprowadzenie badań
ń lekarskich dopuszczających
uczestników do rozpoczęcia
rozpoczę
kursu.
10. Ubezpieczenie
e uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych
liwych wypadków. Kopie polis
Wykonawca winien przedstawić
przedstawi na każde żądanie Zamawiającego.
11. Zapewnienie uczestnikom:
- warunków szkolenia zgodnych z zasadami BHP (w tym niezbędnej
dnej odzież
odzieży ochronnej). Sale
dydaktyczne powinny być wyposażone
one stosownie do potrzeb grupy słuchaczy,
słucha
tj. w miejsca
siedzące,
ce, ławki/stoliki, sprzę
sprzętt audiowizualny, tablice szkolne i magnetyczne,
- niezbędnych
dnych materiałów, narzędzi,
narz dzi, maszyn i produktów koniecznych do swobodnego
realizowania czynności
ści w ramach zajęć,
zaj
- materiałów dydaktycznych i biurowych koniecznych do przeprowadzenia zajęć
zaj
- odbiór
materiałów dydaktycznych i biurowych potwierdzony zostanie przez każdego
ka
uczestnika
podpisaniem stosownego oświadczenia.
oś
- na własność materiałów
ów szkoleniowych (tj. podręczniki
czniki lub skrypty zgodne z tematyką
tematyk kursu,
teczki, płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi,
wiczeniowymi, notesy, długopisy, ołówki, zeszyty itp.).
Wymienione powyżej
żej materiały każdy
ka dy uczestnik kursu otrzyma na własność.
własność Uczestnicy kwitują

odbiór materiałów własnorę
noręcznym
cznym podpisem. Oryginał pokwitowania Zamawiający
Zamawiaj
otrzyma od
Wykonawcy po zakończeniu
ńczeniu
czeniu kursów razem z innymi materiałami niezbę
niezbędnymi
niezb
do rozliczenia
całej usługi.
- każdemu
demu uczestnikowi samodzielnego i odpowiednio (w sposób adekwatny do zakresu kursu)
wyposażonego
go stanowiska do nauki.
- odpowiedniej ilości niezbędnego
niezb
sprzętu umożliwiającemu każdemu
żdemu uczestnikowi kursów
swobodne wykonywanie zajęć
zaj praktycznych
k) Niezwłoczne
iezwłoczne poinformowanie
poinformowani Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia o:
o
- niezgłoszeniu się
ę uczestników na szkolenie,
- przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej
ka dorazowej nieobecności
nieobecno uczestników,
- innych sytuacjach, które mają
maj wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
12. Wykonawca zobowiązany
ązany będzie
b
do przestrzegania
rzestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.
pó
zm.) przy
gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na szkolenie.
13. Po zakończeniu kursu i zadaniu egzaminu
egza
uczestnikom powinny zostaćć wydane za
zaświadczenia
potwierdzające
ce nabyte uprawnienia. Ponadto wydane certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia
za
winny być oznakowane logiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
14. Po zakończeniu każdego
żdego (po zdaniu egzaminu) z kursów zostanie przeprowadzona ankieta
oceniająca nabyte umiejętności.
ętności.
15. Zamawiający
cy dopuszcza możliwość
mo
dołączenia
czenia uczestników kursów do grupy kursantów
realizujących kurs tożsamy
żsamy z przedmiotem zamówienia
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się
ę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
obowi
przepisami prawa krajowego.
2. Wykonawca
zobowiązany
zany jest do udostępniania
pniania wszystkich dokumentów związanych
zwi
z realizacją umowy Zamawiającemu
Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu kontroli
w zakresie
ie prawidłowej realizacji Projektu.
3. Wykonawca jest zobowiązany
ązany do zachowania zasady poufno
poufności
ci przetwarzania danych osobowych osób
uczestniczących w kursie.
4. Wykonawca przed przystąpieniem
ąpieniem do realizacji usług zobowi
zobowiązany
zany jest do wskazania Zamawiającemu
Zamawiaj
listy osób wykonujących
cych usługi stanowi
stanowiące
ce przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, wraz z
wykazaniem kompetencji i uprawnień
uprawnie niezbędnych dla świadczenia usług.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający
zamawiaj cy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
zgodne ze złożoną ofertą
ą w wysokości:
wysoko
brutto: …………………..PLN
słownie: ………………………………. 00/100
2. Strony uznają wykonanie przedmiotu umowy w dniu obustronnego podpisania bez uwag protokołu
zdawczo-odbiorczego
odbiorczego w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiaj
3. Podstawą do wystawienia przez Wykon
Wykonawcę rachunku*/ faktury* będzie
dzie podpisany przez obie Strony
umowy protokół zdawczo-odbiorczy.
odbiorczy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
realizacj przedmiotu umowy, płatne będzie
ędzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
Wykonawc w fakturze.
5. Zamawiający zobowiązuje się
ę do zapłaty faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
7. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania
obowi zywania umowy, nie stanowi zmiany do umowy,
a Wykonawca będzie
dzie uprawniony do naliczania podatku VAT według zmienionych stawek, począwszy
pocz
od daty ich obowiązywania.
cy zastrzega sobie prawo do żądania
dania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur
8. Zamawiający
wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących
współfinansuj
realizację
Projektu.
§8
Zamawiaj
będzie
ędzie sprawowa
sprawować Koordynator
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego
projektu……………………………
…………………………….

2. Nadzór nad realizacją zajęć
ęć zgodną
zgodn z postanowieniami
iami umowy, dokumentacji przetargowej i oferty
Wykonawcy sprawuje Kierownik Zamawiającego
Zamawiaj
3. Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo do kontroli oraz monitoringu pracy Wykonawcy na każdym
ka
etapie
jej wykonania.
§9
1. Zamawiający
cy zapłaci Wykonawcy karę
kar umowną za odstąpienie przez którąkolwiek
ąkolwiek ze stron od Umowy
wskutek okoliczności
ci zawinionych przez Zamawiającego
Zamawiaj
w wysokości
ci 30% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, określonego
lonego w § 7 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
ającemu karę
kar umowną za odstąpienie
pienie przez którąkolwiek
którą
ze stron od
Umowy wskutek okoliczności,
ści, zawinionych przez Wykonawcę
Wykonawc w wysokości
ści 30% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, określonego
lonego w § 7 ust. 1 umowy.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą
b
pozbawiać Zamawiającego
ącego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego
ącego na zasadach ogólnych, jeżeli
je
wysokość
ść ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej
żonej kary umownej.
§10
1. Zobowiązania
zania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą
b
regulowane w następują
ępujący sposób:
a) w przypadku wystąpienia
pienia wzajemnych należności
nale
pomiędzy Zamawiającym,
ącym, a Wykonawcą, jako
zapłata uznane będzie
dzie wzajemne potrącenie,
potr
b) w przypadku złożenia
enia przez Wykonawcę
Wykonawc cesji wierzytelności
ci na rzecz podwykonawcy, Zamawiający
Zamawiaj
dokonuje płatności przelewem
lewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,
wierzytelno
c) w pozostałych przypadkach płatność
płatno
realizowana będzie przez Zamawiającego
ącego na konto bankowe
wskazane przez Wykonawcę
ę na rachunkach*/fakturach*.
2. Kolejność realizacji płatności
ści wg powyżej
powy
wymienionych form ustala się w następujący
nastę
sposób: jako
pierwsze
potrącenie
cenie
wzajemnych
należności
nale
ci
wymienione
w
pkt
a.,
nast
następnie
z cesji wierzytelności,
ci, o której mowa w pkt b., a po niej płatność, o której mowa w pkt c.
§11
1. Zamawiającemu
cemu przysługuje prawo do odstąpienia
pienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:
a) Zostanie wydany nakaz zajęcia
ęcia majątku
mają
Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął
ąłł realizacji usługi lub nie kontynuuje realizacji usługi, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego
onego na piśmie,
piś
c) Wykonawca przerwał realizację
ę usługi,
d) Wykonawca narusza harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego,
Zamawiaj cego, o którym mowa w § 5 ust. 3
umowy lub dokonuje jego aktualizacji bez akceptacji Zamawiającego,
Zamawiaj
e) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 1 do czasu zakończenia
trwania
a umowy tj. do dnia……………….. 2015 r.
2. Odstąpienie
pienie od Umowy powinno nastąpić
nast
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
niewa
takiego
oświadczenia
wiadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia
pienia od Umowy przez Wykonawc
Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają
postanawiaj jak
poniżej:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia
ąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego
Zamawiaj
sporządzi
szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień
dzie odstąpienia,
b) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego
Zamawiaj cego usługi przerwane, jeżeli
je
odstąpienie od
Umowy nastąpiło
piło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. Zamawiający w razie odstąpienia
ąpienia
pienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany
zany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do
do zapłaty wynagrodzenia za usługi,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
odst
5. W przypadku odstąpienia
pienia od umowy przez którąkolwiek
któr kolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego
Zamawiaj cego wynagrodzenie za nierozliczone usługi,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
odst

§ 12
1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia
upowa
się:
a) ze strony Zamawiającego:
cego: ……………………..

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje
nast puje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie
stanowi zmiany treści umowy.
§ 13
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. nr
101 poz.926 z późn.. zmianami Zamawiający
Zamawiaj cy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
uczestników projektu pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej
społeczno zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego”-edycja 2015”.
§ 14
Przez przetwarzanie danych rozumie się
si jakiekolwiek operacje
racje wykonywane na danych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
udostępnianie i usuwanie.
§ 15
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdyż
gdy uczestnicy projektu, o którym mowa w § 13, których
dane dotyczą wyrazili zgodę
ę na ich przetwarzanie.

§ 16
Powierzone dane osobowe uczestników projektu, o których mowa w § 13, mogą być przetwarzane
przez Wykonawcę wyłącznie
cznie w celu realizacji usługi polegającej
polegaj cej na realizacji zamówienia w ramach
projektu „„Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej
społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”socjalnego”
edycja 2015”
§ 17
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy w celu realizacji usługi, o której
mowa w § 16 stanowi:
b)
c)
d)
e)

Imię i nazwisko uczestników CIS
Adres zamieszkania uczestników CIS
PESEL uczestników CIS
Telefon kontaktowy.

§ 18
Przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad
wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz w rozporządzeniu
dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
Wewn trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada
urządzenia
dzenia i systemy informatyczne służące
słu
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
§ 19
1. Wykonawca, przed rozpoczęciem
ęciem
ciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
podejmie środki zabezpieczające
ące
ce zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36
36-39 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu,
rozporz dzeniu, o którym mowa w §18 .
2. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą
mog być dopuszczone jedynie osoby świadczące
pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku
stosunku cywilnoprawnego, posiadający
posiadaj
imienne upoważnienie
nienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
3. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych
nionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych w związku
zku z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany
ązany do podj
podjęcia wszelkich kroków służących
cych zachowaniu przez osoby,
o których mowa w ust. 2, mające
ące dostęp
dost p do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, tych
danych osobowych w poufności.
ści.
§ 20

1. Wykonawca niezwłocznie
cznie informuje Zamawiającego
Zamawiaj
o wszelkich
zelkich przypadkach naruszenia
bezpieczeństwa
stwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym
niewłaś
niewła
użyciu,
2. Wykonawca zobowiązuje się
ę do udzielenia Zamawiającemu,
Zamawiaj
na każde jego żądanie, informacji na temat
przetwarzania powierzonych do przetwarzania
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności
szczególno
niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym
żdym
dym przypadku naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w §
19 ust. 2, obowiązków dotyczących
ących
cych ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
§ 21
Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone
wyrz dzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku
zwi
z
nienależytym
ytym przetwarzaniem przez Wykonawc
Wykonawcę powierzonych danych.

§ 22
Zamawiający
cy jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcę
Wykonawc w zakresie przetwarzania powierzonych
powierzonyc
danych osobowych, co do zgodności
zgodno
z powszechnie obowiązującymi
cymi przepisami o ochronie danych
osobowych oraz prawidłowości
ści procesów potwierdzania.

§ 23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają
wymagaj formy pisemnej pod rygorem nieważności
nieważ
takiej zmiany.
2. Strony Umowy zobowiązują
ą się
ę do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej
każ
ka
zmianie siedzib
lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku
takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej
drugiej Strony wskazany w niniejszej
umowie lub późniejszym
niejszym powiadomieniu uważa
uwa się za prawidłowo dostarczone.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
niniejsz umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikające
ące z treści
treś niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygni
rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego
ącego sądu
są powszechnego.

§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszą
niniejsz umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień
Zamówie
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 25
Sprawy sporne wynikające z treści
treś niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygni
rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego
ącego sądu
są powszechnego.
§ 26
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz trzy dla
Zamawiającego.

Wykonawca

*niepotrzebne skreślić

Zamawiający

