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ZAŁĄCZNIK NR 8A DO SIWZ – WZÓR UMOWY Z PRZEDSIĘBIORCĄ 

NR POSTĘPOWANIA: OPS/BL/PZP/1/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
ul. Marywilska 44c, 03-042 Warszawa 

 

 

UMOWA NR …………….……….. 

 

zawarta w dniu  ……………… 2020 r. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 

reprezentowanym przez: 

Panią Katarzynę Mandes-Kanarek - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44C, 03-042 

Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-

OR.0052.5040.2019 z dnia 31.10.2019 roku, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………..…….……., NIP ……………………….;  REGON: …………………. 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….…………….. 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/wydrukiem z CEIDG*, którego kopia 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanych Stronami. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: OPS/BL/PZP/1/2020) 

– na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

Mając na uwadze treść art. 8a i 8b w zw. z art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.)  

Wykonawca oświadcza, że jako osoba fizyczna/prawna* wykonująca działalność 

gospodarczą w związku z Wykonywaniem Umowy: 

1) będzie zatrudniać pracowników / nie będzie zatrudniać pracowników* (niewłaściwe 

skreślić),  

2) będzie zawierać Umowy ze Zleceniobiorcami / nie będzie zawierać Umów  

ze Zleceniobiorcami * (niewłaściwe skreślić). 
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§ 1 

Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Eksperta ds. Modelu 

Oddzielenia w związku z realizacją projektu pt. „Profesjonalni w działaniu” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczącego wdrożenia usprawnień organizacyjnych 

polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych, 

dalej zwana przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy z dnia 

…………..2020 roku, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach dwóch zadań: 

1) Zadanie 1 – „Przygotowanie OPS do wdrożenia zmian organizacyjnych w zakresie 

dostosowania i doposażenia” realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.01.2021 r.; 

2) Zadanie 2 – „Wdrożenie zmian i usprawnień organizacyjnych w OPS”, realizowane w 

okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.  

3. Zmiany organizacyjne dotyczące oddzielenia pracy socjalnej i usług od postępowań 

administracyjnych, powinny być zgodne z „Modelem realizacji usług o określonym 

standardzie w gminie”; „Zasadami wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej POWER.02.05.00-IP.03-00-019/17” i „Warszawskim 

modelem rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie 

świadczeń pomocy społecznej” wprowadzonym Zarządzeniem nr 1703/2019 Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r. 

4. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany przez 

jedną osobę.  

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie wykonywał w okresie od dnia ………………. 

do dnia 31.01.2022 r.  

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje do realizacji łącznie 678 

godziny, w tym 272 godziny lekcyjne (1 godzina = 45 minut) na przeprowadzenie 

szkoleń i warsztatów z Modelu Oddzielenia Pracy Socjalnej i Usług od postępowań 

administracyjnych oraz 406 godzin zegarowych (1 godzina = 60 min) na realizację 

pozostałych zadań. 

 

§ 3 

Miejsce realizacji zamówienia 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) i g) oraz § 4 

ust. 1 pkt 2 lit. a) Umowy w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marywilskiej 44C oraz w lokalu 

OPS przy ul. Porajów 14 w Warszawie, natomiast Zamawiający nie wymaga osobistego 

stawiennictwa Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia w 

pozostałym zakresie tj. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b), c), d), e) i f) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) 

Umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca pełniąc funkcję  Eksperta ds. Modelu Oddzielenia będzie odpowiedzialny: 

1) W ramach Zadania 1 za: 
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a) Koordynowanie prac Zespołu ds. Wdrażania Modelu (7 osobowego) poprzez 

organizację i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego czterech 4-godzinnych 

spotkań z zespołem, po jednym w miesiącu.   

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza 16 godzin zegarowych. 

b) Opracowanie diagnozy „Zmiana w OPS Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy”  

z uwzględnieniem zasobów Ośrodka: organizacyjnych kadrowych oraz 

technicznych. Diagnoza powinna zawierać propozycję nowej struktury 

organizacyjnej Ośrodka, określać podział i sposób realizacji zadań tzn. zawierać 

opracowany Regulamin i Schemat Organizacyjny Ośrodka wraz z zakresami 

czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w komórkach organizacyjnych i 

inne niezbędne dokumenty zawierające rozwiązania organizacyjne adekwatne do 

wypracowanego modelu. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie 40 godzin 

zegarowych. 

c) Przygotowanie 3 procedur dotyczących zasad współpracy i sposobów 

postępowania w procesie wspierania klienta w nowym modelu pracy Ośrodka. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie 90 godzin 

zegarowych. 

d) Sporządzenie 3 narzędzi pracy socjalnej właściwych dla nowego modelu pracy. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie  46 godzin 

zegarowych. 

e) Opracowanie Raportu Wyjścia identyfikującego poziom przygotowania OPS do 

wdrożenia wypracowanego Modelu oddzielenia pracy socjalnej i usług od 

postępowań administracyjnych, w tym zakres merytoryczny szkoleń w obszarach 

niezbędnych do efektywnej realizacji pracy w nowym modelu oddzielenia. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie 22 godziny 

zegarowe. 

f) Przeprowadzenie szkolenia on-line z Modelu Oddzielenia Pracy Socjalnej i Usług 

od Postępowań Administracyjnych dla pracowników Ośrodka w 2 grupach po ok. 

25 osób.  

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza 16 godzin (przy czym 1 

godzina = 45 minut); 

g) Prowadzenie w siedzibie Zamawiającego warsztatów z Modelu oddzielenia pracy 

socjalnej i usług od postępowań administracyjnych dla pracowników Ośrodka. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza łącznie 256 godzin (przy 

czym 1 godzina = 45 minut). Warsztaty będą się odbywały w podziale na 4 grupy 

warsztatowe po 12 osób (1 warsztat dla każdej grupy w miesiącu), czas trwania 1 

warsztatu to 16 godzin, okres trwania  warsztatów to 4 miesiące. 

2) W ramach Zadania 2 za:  

a) Koordynowanie prac Zespołu ds. Monitorowania Wdrażania Modelu (7 

osobowego) poprzez organizację i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego 

dwunastu 4-godzinnych spotkań z zespołem, po jednym w miesiącu.   

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza 48 godzin zegarowych. 

b) Opracowanie 2 Raportów z Monitoringu wdrażania Modelu. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie 84 godziny 

zegarowe (po 42 godziny na jeden Raport).  

c) Opracowanie Raportu końcowego z Modelu Oddzielenia. 

Na wykonanie powyższego Zamawiający przeznacza maksymalnie 60 godzin 

zegarowych. 
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2. Szkolenia z Modelu oddzielenia pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych 
dla 50 pracowników Ośrodka oraz warsztatów z Modelu oddzielenia pracy socjalnej i 
usług od postępowań administracyjnych dla 48 pracowników Ośrodka mają służyć 
rozwiązywaniu trudności merytorycznych i rozwijaniu umiejętności, skuteczności pracy, 
ukierunkowaniu praktyki i uporządkowaniu planu pracy z osobami i rodzinami, a także 
podniesieniu umiejętności pracowników jednostki objętych zmianami organizacyjnymi, w 
tym pracowników socjalnych. Warsztaty mają na celu systematyczne rozwiązywanie 
pojawiających się problemów związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem zmian 
organizacyjnych w jednostce. Wykonawca w zakresie realizacji usługi zapewni 
wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia pracy socjalnej i usług od postępowań 
administracyjnych, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej POWER.02.05.00-IP.03-00-019/17” i 
„Warszawski model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w 
sprawie świadczeń pomocy społecznej” wprowadzony Zarządzeniem nr 1703/2019 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r.  

3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f i g 
Umowy jest zobowiązany również do przygotowania szkolenia i warsztatów, w tym do: 
1) opracowania materiałów szkoleniowych, które prześle, najpóźniej na 3 dni przed 
terminem szkolenia, na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu ze strony 
Zamawiającego w wersji elektronicznej (format pdf) dla uczestników szkolenia.  
Dodatkowo jeden egzemplarz w wersji papierowej Wykonawca przekaże do dyspozycji 
Ośrodka na minimum 3 dni przed terminem szkolenia do siedziby Zamawiającego przy 
ul. Marywilskiej 44C w Warszawie.  
2) opracowania materiałów na warsztaty, które w wersji papierowej Wykonawca przekaże 
do dyspozycji Ośrodka na minimum 3 dni przed terminem szkolenia do siedziby 
Zamawiającego przy ul. Marywilskiej 44C w Warszawie. Dodatkowo jeden egzemplarz w 
wersji papierowej Wykonawca przekaże do dyspozycji Ośrodka.  

4. Wykonawca każdorazowo przygotuje listy obecności w wersji papierowej na warsztaty. 
5. Szkolenia on-line zostaną zrealizowane poprzez platformę do wideokonferencji, którą 

zapewni Zamawiający. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z 
platformy to: komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowanym głośnikiem, kamerą i 
mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  

6. Terminy szkoleń i warsztatów zostaną ustalone na minimum dwa tygodnie przed 
planowanym szkoleniem lub warsztatem.  

7. Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia na minimum 7 dni przed szkoleniem.  
8. Zarówno szkolenia, jak i warsztaty odbywać się będą w dni robocze w przedziale 

godzinowym: 8.00-16.00. 
9. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wykształcenie, niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie o którym mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, przy 
uwzględnieniu profesjonalnego – zawodowego charakteru świadczonych usług 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w formie pisemnej ewidencji  godzin  
realizacji przedmiotu zamówienia. Ewidencja ta podlega akceptacji i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego  po dokonaniu weryfikacji prawidłowości jej sporządzenia.  Strony 
ustalają, iż potwierdzenie ilości godzin realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
dokonywane  przez Koordynatora Projektu lub Kierownika Działu Pomocy 
Specjalistycznej. 

11. Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przedłożenia prac i materiałów wykonanych w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie zgłosi uwag, zastrzeżeń lub nie 
wystąpi o ich wyjaśnienie/uzupełnienie, sporządzone prace i materiały  uważa się za 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia o uzupełnienie lub 
wyjaśnienie prac i materiałów, jak również w sytuacji wniesienia uwag, zastrzeżeń, 
zostaną one uwzględnione przez Wykonawcę bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni. Powyższy zapis nie dotyczy przygotowania 
materiałów szkoleniowych oraz materiałów na warsztaty.  
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§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy.  

2. Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne działania.  

 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich, niezbędnych   

i wyczerpujących informacji, potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe  

i niewadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w § 6 

Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia miejsca do realizacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie działań, które Wykonawca powinien przeprowadzić stacjonarnie 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, z tytułu niewadliwego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, nie przekroczy kwoty: 

-  netto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. złotych i 

00/100  

- brutto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. złotych i 

00/100),  

w tym: 

1) cena za realizację jednej godziny zegarowej (60 minutowej) przedmiotu 

zamówienia wynosi:  

- netto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. 

złotych i 00/100  

- brutto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. 

złotych i 00/100),  

2) cena za realizację jednej godziny lekcyjnej (45 minutowej) przedmiotu 

zamówienia wynosi:  

- netto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. 

złotych i 00/100  

- brutto ............... zł (słownie złotych: ................................................................. 

złotych i 00/100),  

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

odpowiadające iloczynowi kwoty złotych brutto i liczby faktycznie zrealizowanych godzin 
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przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wnosić wobec 

Zamawiającego  żadnych roszczeń w sytuacji, gdy faktyczny czas wykonywania 

czynności na podstawie niniejszej umowy będzie mniejszy niż określony w § 2 ust. 2 oraz 

w  § 4. ust. 1.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu 

realizacji Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie 

o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot 

kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych prac i materiałów,  o których 

mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1  lit. b-e  oraz pkt 2 lit. b-c a także w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 na 

wszystkich polach eksploatacji objętych niniejszą Umową oraz wynagrodzenie w zakresie 

prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, a także 

wynagrodzenie za przeniesienie własności nośnika, na którym te prace i materiały 

zostały utrwalone i dostarczone. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, za 

każdy miesiąc kalendarzowy realizacji przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz na podstawie ewidencji, o której 

mowa w § 4 ust. 10, poświadczonej przez Koordynatora Projektu lub Kierownika Działu 

Pomocy Specjalistycznej. 

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za dany miesiąc kalendarzowy, 

dopiero po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy w danym miesiącu.  

7. Wykonawca   zobowiązany jest załączyć do faktury  ewidencję, o której mowa w § 4 ust. 

10. W przypadku, gdy do faktury nie zostanie złożona ewidencja, zostanie ona 

sporządzona w sposób nieprawidłowy lub nie uzyska ona akceptacji Zamawiającego, do 

czasu jej złożenia, sporządzenia w sposób prawidłowy lub uzyskania akceptacji  

Zamawiającego, wstrzymany jest bieg terminów, o których mowa w ust. 15.  

8. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

9. Faktura powinna zawierać nazwy i liczbę zrealizowanych godzin lekcyjnych i zegarowych, 

ceny jednostkowe i łączną wartość brutto.  

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury. 

11. Strony zgodnie ustalają, że faktura zostanie wystawiona na podatnika tj.: 

1) nabywcę:  

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP 525 22 48 481 

2) odbiorcę: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa. 

12. Faktura, o której mowa w ust. powyżej, zostanie doręczona do jej płatnika:   

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa. 

13. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z ust. 12, za datę skutecznego doręczenia 

faktury strony uznawać będą datę jej wpływu w sposób zgodny ze wskazanym w ust. 12. 

14. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 

jest wystawiona. 
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15. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę  

w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

16. Wykonawca, według swojego wyboru, może wysłać ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie  

z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U. 2018 poz. 2191). W przypadku wysyłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy 

załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty 

elektroniczne. 

17. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej; 

2) figuruje w rejestrze VAT w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  

(tzw. biała lista podatników VAT), jeśli na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa Wykonawca podlega wpisowi do niniejszej księgi podatników; 

3) w rejestrze VAT, o którym mowa w pkt 2 wpisany jest numer jego rachunku 

bankowego. 

18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  

pkt 6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w  transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020r. poz. 935 ze zm.).  

19. Każda zmiana w zakresie posiadanego statusu podatnika VAT, zmiany stawki 

podatkowej VAT wymagają aneksowania umowy.  

20. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

21. Zamawiający zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy wszelkich płatności 

wynikających z tytułu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, w których 

następuje brak dostępności na rachunku bankowym Zamawiającego środków na 

finansowanie działań realizowanych w projekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. W 

takim przypadku płatność zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu środków na 

realizację w/w projektu. Opóźnienie płatności wynikające z opóźnienia w otrzymaniu 

przez Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu nie będzie 

przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy.  

22. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznawać będą dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  
 

 

§ 8 

Komunikacja między Stronami 

Osobą upoważnioną do wykonywania Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego jest: …….., tel. … , email: ……..; 

2) ze strony Wykonawcy jest: Pan/i ………. , tel. …………….  , email: ……………..  

 

 § 9 
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Autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac i materiałów 

1. Prace i  materiały wykonane na podstawie niniejszej umowy, o których mowa  w § 4 ust. 1 

pkt 1  lit. b-e  oraz pkt 2 lit. b-c a także w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, mają charakter dzieła 

autorskiego i podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, iż  przysługuje mu ogół autorskich praw  majątkowych do prac i 

materiałów wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 4  ust. 1 

pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2 lit. b-c  a także w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2,  które nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że wykonane prace i materiały nie 

naruszają praw osób trzecich, a także, że posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powyższych prac i materiałów. 

3. Z dniem odbioru poszczególnej pracy lub materiałów przez Zamawiającego,  Wykonawca, w 

ramach wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, przenosi na Zamawiającego 

w zakresie nieobciążonym jakimikolwiek prawami osób trzecich ogół autorskich praw 

majątkowych do danej pracy lub materiałów, określonych w ust. 4.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe do prac i materiałów 

wskazanych w ust. 1 oraz prawa do rozporządzania i korzystania  z opracowań tych prac i 

materiałów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania pracy i materiałów jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową w 
jakimkolwiek systemie optyczną, magnetyczną  drukiem, fotograficzną; 

b) w zakresie zwielokrotniania pracy i materiałów bez ograniczenia co do ilości i wielkości 
nakładu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, w 
tym wprowadzania do pamięci komputera, serwerów i systemów informatycznych; 

c) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których pracę i materiały utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem albo egzemplarzy ;oryginałów; 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy i materiałów  w sposób inny niż określony powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, publikowanie w sprawozdaniach Zamawiającego ; 

e) udzielania wszelkich zezwoleń i licencji na wykonywanie praw zależnych w stosunku do oryginałów  
oraz w stosunku do opracowań; 

f) wykonywania opracowań oryginałów prac i materiałów dowolną techniką, a także 
wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami; 

4. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego  do niewykonywania autorskich 
praw osobistych do  prac i materiałów określonych w ust. 1  w  sposób ograniczający 
Zamawiającego  w wykonywaniu autorskich praw majątkowych do tych  prac i materiałów. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniem za 
naruszenie jej praw, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  z 
odpowiedzialności wobec osoby trzeciej i zaspokoić roszczenia.   

 

§ 10 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w § 1 i § 4 - w wysokości 2 % kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

2) w przypadku wcześniejszego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
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2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku dwukrotnego naruszenia 

przez Wykonawcę postanowień Umowy, w terminie kolejnych 14 dni. W takim 

przypadku stosuje się postanowienia ust. 1 pkt 2. 

3. Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nałożenia na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z ust. 1, Zamawiający 

może ją potrącić z istniejącej między Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie 

o potrąceniu powinno być złożone na piśmie. 

5. W przypadku nie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych  z wynagrodzenia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania mającego formę noty księgowej. 

6. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa 

Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. W 

przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przekroczy wartość nałożonych kar 

umownych, Zamawiający może dochodzić dalszego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego 

podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie, co do niewykonanej części umowy, w 

związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już 

otrzymanych od drugiej strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 11  

Istotna zmiana okoliczności 

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 (art. 145 Pzp)  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. 

§ 12 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany 

zawartej Umowy: 

1) w zakresie terminu lub miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wskazanych w § 2 i 

3 Umowy w przypadku zaistnienia działania siły wyższej, 

2) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1, w 

związku z zaistnieniem obniżenia łącznej liczby godzin w stosunku do określonej w  § 2 

ust. 2 w przypadku zaistnienia działania siły wyższej; 

3) w przypadku zaistnienia siły wyższej; 

4) podjęcie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy, decyzji o powierzeniu 

podwykonawcy realizacji części zamówienia, która miała być zrealizowana siłami 

własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 

rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z 

zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Poprzez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze                

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu   

której  Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed   
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zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, np. klęska żywiołowa, huragan,    

pandemia, powódź, trzęsienie ziemi, strajk.  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy dotyczącej terminu lub miejsca 

realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu 

konieczności określającego przyczyny zmiany terminu lub miejsca oraz 

potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół 

konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego Umowę.   

4.  Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie powinien 

nastąpić nie później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany  

w Umowie. 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany 

ceny (wysokości składki) w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, każda 

ze Stron umowy od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się 

do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości 

składek zgodnie z zasadami wprowadzania zmian określonymi w ust. 6 niniejszego 

paragrafu.  

 

6. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 5 

niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku wraz z 

dokumentacją wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz 

propozycją zmiany umowy w termie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian. 

7. Za dokumentację, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu uznaje się w 

szczególności dokumenty potwierdzające i/lub zawierające:  

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 

wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych 

założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie 

pracowników do ubezpieczeń;  

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na 

wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;  

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości składki należnej 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

8. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie 

i/lub uzupełnienie wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy 
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zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu mają lub będą miały wpływ na 

koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu 

wniosku, a w przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia 

ostatniego dokumentu uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku 

Wykonawcy. 

       

 

 

§ 13 

Poufność 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom 

trzecim jakichkolwiek danych, dokumentów oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku 

z realizacją niniejszej Umowy. Wszelkie informacje lub dane uzyskane w związku z 

realizacją niniejszej Umowy mogą być wykorzystane wyłączenie w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 14 

Dane osobowe 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników  projektu 

„”Profesjonalni w działaniu” wyłącznie na czas i w celu realizacji umowy – zgodnie z Umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy. Wykonawca podpisze ww. umowę przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie 

stanowiło okoliczność uzasadniającą rozwiązanie niniejszej Umowy.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie i odstąpienie od niej, wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie 

zawiadomić drugą stronę o zmianie danych osób do kontaktu, numerów telefonów i 

adresów wskazanych w Umowie, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie drugą 

Stronę. 

2. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji: 

1) Zamawiający: ………………………………….; 

2) Wykonawca: …………………………….. . 

3. W okresie trwania Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem  

na piśmie o każdej zmianie adresów do korespondencji. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną z chwilą upływu 

terminu drugiego awiza. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w tym Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

5. Sprawy sporne, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, 

Strony będą załatwiać na drodze polubownej oraz obopólnych uzgodnień i porozumień. 

6. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozpatrywać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
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Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – OPZ. 

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

           ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy …………………….../20 z dnia ……………………….. 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ……………………………,  pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 

reprezentowanym przez: 

Panią Katarzynę Mandes-Kanarek - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44C, 03-042 

Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-

OR.0052.5040.2019 z dnia 31.10.2019 roku, 

zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełne dane podmiotu który umowę zawiera, w szczególności: firma spółki, siedziba, adres, 

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz 

numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; NIP, wysokość kapitału zakładowego  

i kapitału wpłaconego – art. 206 lub 374 ksh. W przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą imię nazwisko adres zamieszkania osoby fizyczne, PESEL, firma 

pod jaką działalność jest prowadzona oraz adres głównego miejsca wykonywania 

działalności). 

 

zwanym dalej „Przetwarzającym”, 

 

zawierają umowę o następującej treści: 
 

a) Administratorem powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która na 
podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 powierzyła przetwarzanie danych Instytucji Pośredniczącej - Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

b) Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0290/18-00 z dnia 
9.12.2019 r., Instytucja Pośrednicząca - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
przetwarzanie danych osobowych, umocowując jednocześnie Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do powierzenia danych przetwarzania 
danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem 
wsparcia i realizacją Projektu „Profesjonalni w działaniu”, 

c) Celem powierzenia jest właściwe uregulowanie zasad przetwarzania danych 
osobowych powierzonych Przetwarzającemu, w związku z zawarciem Umowy nr 
……… z dnia ………………… (zwanej dalej Umową Główną) tak, aby odpowiadały 
one postanowieniom Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) - zwanego dalej „RODO” oraz umową o dofinansowanie. 

 
§ 1 

1. Powierzający, w trybie art. 28 RODO, powierza Przetwarzającemu dane osobowe  
w ramach zbioru: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje 
danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: 
uczestnicy projektu: w postaci imion i nazwisk, wieku, adresu, numeru telefonu. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą Umową, wymogami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą przekazywane dane. 

4. Przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, 
uwzględniające charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, 
tj. spełniające wymogi bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 
RODO oraz przestrzega innych przepisów, o których mowa w ust. 3. 

5. Przetwarzający gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO, 
niniejszej Umowy, a także, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą, tj.: 
a) prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, stosownie do wymagań art. 30 

ust. 2 RODO, w którym ewidencjonuje wszelkie kategorie czynności związanych  
z przetwarzaniem powierzonych Przetwarzającemu danych; 

b) wdrożył i stosuje obiektywną metodykę szacowania ryzyka związanego  
z przetwarzaniem powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych, stosownie do 
wymogów art. 32 ust. 2 RODO, co oznacza, iż przeprowadza analizę ryzyka 
związanego z przetwarzaniem powierzonych danych, opierając się o  przyjętą 
metodykę, wdraża i stosuje odpowiednie mechanizmy zabezpieczające powierzone 
dane; 

c) uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia  
i wadze, wdrożył właściwe rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym m.in. 
szkolenia personelu mającego dostęp do danych osobowych, odpowiednie polityki 
bezpieczeństwa, procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych, procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą, szyfrowanie 
i pseudonimizację, a także zapewnia narzędzia do ciągłego zapewnienia poufności, 
integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność 
do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 
incydentu fizycznego lub technicznego. 

6.  Na Przetwarzającym, w myśl zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO, 
spoczywa ciężar udowodnienia przed Powierzającym, iż stosuje odpowiednie 
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, tj. co najmniej wskazane w ust. 4-5,  
a także wypełnia pozostałe zobowiązania spoczywające na Przetwarzającym, określone 
w dalszych postanowieniach Umowy. 

 
§ 2 

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu 
realizacji  Umowy Głównej.  

 
§ 3 

1. Przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych, wskazanych  
w § 1 ust. 1, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4-6. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  
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w celu realizacji niniejszej Umowy. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić  
i aktualizować rejestr wydanych upoważnień. 

4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa  
w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, poprzez zapewnienie przetwarzania danych osobowych 
przez osoby, które upoważnione zostaną do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie trwania zatrudnienia ich 
Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu. Przetwarzający jest ponadto zobowiązany do 
zobowiązania osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych, do 
zachowania tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp,  
w związku z realizacją przedmiotu Umowy Głównej, zarówno w okresie obowiązywania 
upoważnienia do przetwarzania danych, jak i po jego wygaśnięciu. 

5. Powierzający wymaga, aby upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,  
o których mowa w ust. 4, zawierały co najmniej: datę nadania upoważnienia oraz okres 
jego ważności, zakres czynności (operacji przetwarzania), do których jest uprawniona 
osoba otrzymująca upoważnienie, a także zobowiązanie osoby otrzymującej 
upoważnienie do zachowania tajemnicy danych osobowych, zarówno w okresie 
obowiązywania upoważnienia, jak i po jego wygaśnięciu.  

6. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy 
Głównej, usunie wszelkie pozostałe dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie  
w ciągu 10 dni roboczych. Operacje te mogą wykonać wyłącznie upoważnione w tym 
zakresie osoby, przy czym Powierzający zaleca komisyjne usuwanie danych,  
z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Po usunięciu danych, Przetwarzający złoży Powierzającemu pisemne oświadczenie 
potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych, z którego powinno wynikać wprost, 
jakimi metodami i przy użyciu jakich narzędzi zostały te dane usunięte. Powierzający 
zobowiązuje Przetwarzającego do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa operacji usuwania danych osobowych. 

8. Jeżeli na Przetwarzającym spoczywa ustawowy / prawny obowiązek dalszego 
przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową, po terminie 
wskazanym w ust. 6, Przetwarzający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie,  
w formie pisemnej Powierzającego, najpóźniej w dniu wygaśnięcia niniejszej Umowy.  

9. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać, w miarę możliwości, Powierzającemu  
w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się przez niego z: 
a) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO; 
b) obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 
– w tym celu na Przetwarzającym spoczywa obowiązek uregulowania na podłożu 
organizacyjnym sposobu realizacji ww. zobowiązań. 

10. Przetwarzający powiadamia Powierzającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony 
danych osobowych, powierzonych Umową, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili uzyskania informacji o potencjalnym naruszeniu, oraz umożliwia 
Powierzającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje 
Powierzającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu 
faktycznego naruszenia. Zawiadomienie jest przesyłane na adres email: 
iod@opsbialoleka.waw.pl  

11. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania powierzonych danych, 
Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności,  
o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować 
Powierzającego o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić 
Powierzającemu realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez 
Przetwarzającego zmiany w opinii Powierzającego grożą bezpieczeństwu danych lub 
zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych 
przez Przetwarzającego. 

12. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe, wskazane w § 1 ust. 2 Umowy, do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po 
uzyskaniu uprzedniej zgody Powierzającego. Zgoda Powierzającego musi mieć formę 
pisemną pod rygorem nieważności. 

mailto:iodcps@um.warszawa.pl


 

16 
 

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Powierzającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający 
informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

14. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 12, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej Umowie, w szczególności  
w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

15. Przetwarzający ponosi wobec Powierzającego oraz wobec Administratora pełną 
odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim 
obowiązków ochrony danych. 

 
§ 4 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  
z treścią niniejszej Umowy, RODO lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego  
o wszelkich wiadomych mu: 
a) postępowaniach, w szczególności sądowych lub administracyjnych, które dotyczą 

powierzonych danych lub mających wpływ na przetwarzanie danych, 
b) decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych, w zakresie danych 

osobowych powierzonych niniejszą Umową lub mających wpływ na przetwarzanie 
danych, 

c) planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych dotyczących danych, o których mowa w § 1 Umowy. 

 
§ 5 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, Administrator oraz Powierzający ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy i RODO. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, 
o której mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Powierzającego, a w przypadku 
stwierdzenia w toku kontroli okoliczności stanowiących naruszenie bezpieczeństwa - nie 
dłuższym niż 48 godzin. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia Powierzającemu wszelkich informacji 
niezbędnych do kontroli spełnienia przez siebie obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 
RODO. 

 
§ 6 

1. Strony zobowiązują się, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle 
współpracować w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności zobowiązują się niezwłocznie poinformować o wszelkich okolicznościach 
mających lub mogących mieć wpływ na zgodność z przepisami prawa dot. przetwarzania 
danych osobowych.  

2. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych odbiegające od ustaleń 
zawartych w niniejszej Umowie, powinny być przekazywane Stronom w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 7 
1. Strony oświadczają, że zawierają Umowę na czas obowiązywania Umowy Głównej,  

z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Umowa może wygasnąć przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku rozwiązania 

lub wygaśnięcia Umowy Głównej.  
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3. Powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym,  
w sytuacji, gdy Przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, RODO lub innymi 
obowiązującymi przepisami; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody 
Powierzającego. 

4. Oświadczenie Powierzającego o rozwiązaniu Umowy powinno być złożone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 będzie stanowiło okoliczność 
uzasadniającą rozwiązanie Umowy Głównej. 

 
§ 8 

1. Wszelka korespondencja związana z wykonaniem Umowy doręczana będzie na adresy 
wskazane w komparycji Umowy. 

2. W przypadku zmiany danych kontaktowych wskazanych w komparycji Umowy, w tym 
siedziby i adresu, każda ze Stron zobowiązana jest poinformować o tym pozostałe Strony 
pod rygorem uznania dotychczasowych danych za aktualne. Zmiana danych, o których 
mowa w ust. 1 wymaga jednostronnego oświadczenia Strony, która dokonuje zmiany 
danych, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Umowy  
o dofinansowanie oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 
RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – pod jednym dla każdej ze 
Stron Umowy. 
 
   
 
     Powierzający                       Przetwarzający 

 
 
 

……….…….…                                            .……………… 
 

 

  


