ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana do części, którą będzie
realizował Wykonawca)
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ………………………
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000,00
EURO – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1) część 1 zamówienia: Druk, oprawa adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych
w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych
przez Zamawiającego;*
2) część 2 zamówienia: Druk, oprawa adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku
powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez
Zamawiającego.*
Przedmiot zamówienia wskazany powyżej zostanie wykonany zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w Załączniku nr 1 (zwany
dalej „SOPZ”) wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po przekazaniu przez Zamawiającego
Wykonawcy zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji podręczników szkolnych i
książek pomocniczych.
§2
Realizacja umowy

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał
techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowej realizacji umowy oraz zobowiązuje się
do jej wykonania z zachowaniem najwyższej należytej staranności.
Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia*:
1) Druk, oprawa i dystrybucja adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych w systemie Braille’a zostanie zlecona nie później niż do 2 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2) Wykonawca dostarczy adaptacje podręczników szkolnych i książek
pomocniczych w systemie Braille’a do szkół wskazanych przez Zamawiającego w
terminie maksymalnie 30 dni (zależnie od terminu wskazanego w ofercie), nie
krótszym jednak niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji. W terminie 15 dni
od dnia stwierdzenia niezgodności podczas odbioru lub opisanych przez
dyrektora szkoły lub inną upoważnioną przez niego osobę w spisie niezgodności,
zgodnie z pkt 1.10.7. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej
SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do ich usunięcia.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Część 2 zamówienia*:
1) Druk, oprawa i dystrybucja adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych w druku powiększonym zostanie zlecona nie później niż do 2 dni
roboczych od dnia podpisania umowy..
2) Wykonawca dostarczy adaptacje podręczników szkolnych i książek pomocniczych
w druku powiększonym do szkół wskazanych przez Zamawiającego
w maksymalnie 30 dni (zależne od terminu wskazanego w ofercie) nie krótszym
jednak niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji. W terminie 15 dni
od dnia stwierdzenia niezgodności podczas odbioru lub opisanych przez
dyrektora szkoły lub inną upoważnioną przez niego osobę w spisie niezgodności,
zgodnie z pkt 2.10.7. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej
SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do ich usunięcia.
Realizacja części (1 i części 2*) zamówienia przebiegać będzie zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w pkt (1.9. oraz 2.9.*) SOPZ, stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy. z uwzględnieniem warunków określonych w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie może zamieszczać na przesyłkach dostarczanych do szkół żadnych
elementów reklamowych i promocyjnych, ani umieszczać ich w przesyłkach.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania, że zamówienie jest finansowane
ze środków otrzymanych od Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy lub
uniemożliwić jej realizację w ustalonych terminach. Informację w formie pisma należy
przesłać faksem lub e-mailem, a oryginał niezwłocznie dostarczyć do siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie,
wszelkich informacji, w tym wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.
Szczegółowy opis i warunki realizacji umowy zawarty jest w SOPZ, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (imiona i nazwiska oraz
stanowiska osób odbierających przesyłki w poszczególnych szkołach) zgodnie
z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami- Rozporządzeniem 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 ww. danych oraz podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, której istotne postanowienia stanowi wzór Załącznik nr 4 do umowy.
§3
Kontrola jakości podczas prac przygotowawczych i druku zasadniczego nakładu

1.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości oraz poprawności druku
w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio u Wykonawcy.
Po wydrukowaniu i oprawieniu zleconej do druku adaptacji podręcznika szkolnego lub
książki pomocniczej, o której mowa w części (1 i 2*) zamówienia, w terminie wskazanym
w pkt. (1.9.1 oraz 2.9.1*) SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiającego 1 egzemplarz sygnalny wybranej przez
Zamawiającego adaptacji w ramach danego zlecenia, w celu zatwierdzenia przez
Zamawiającego jakości jej wykonania i zwolnienia do ekspedycji. W przypadku, gdy
choćby 1 tom dostarczonego egzemplarza adaptacji nie zostanie zatwierdzony przez
Zamawiającego, ma on prawo dokonać przesiewowej kontroli pełnego nakładu
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3.

4.

u Wykonawcy w celu wyselekcjonowania wadliwych egzemplarzy i wydrukowania ich
ponownie. Do kontroli Zamawiający skieruje od 1 do 2 osób na koszt Wykonawcy.
Do określenia kosztów Wykonawca zastosuje przepisy rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Wykonawca będzie
dostarczał egzemplarze sygnalne adaptacji podręcznika, aż do zatwierdzenia przez
Zamawiającego jakości ich wykonania i otrzymania drogą elektroniczną zwolnienia
do ekspedycji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesiewowej kontroli nakładu w miejscu
wykonywania usługi w każdym czasie. W przypadku skorzystania z prawa do kontroli
wydrukowane egzemplarze adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych
będą wybierane przez Zamawiającego. W przypadku znalezienia egzemplarzy
wadliwych fabrycznie, Wykonawca zobowiązany jest do wycofania ich z ekspedycji
i uzupełnienia nakładu.
Za wady dyskwalifikujące, skutkujące koniecznością wycofania adaptacji z ekspedycji,
uznaje się w szczególności wady wskazane w pkt. (1.11.2 oraz 2.11.2*). SOZP,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§4
Rozliczenia między stronami

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w wysokości nie przekraczającej ……………………… zł (słownie złotych:
…………………………….…………), z uwzględnieniem postanowień ust 2.
2. Ceny jednostkowe brutto zostały podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy i będą stanowić podstawę rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą
w okresie obowiązywania umowy. Ceny te zawierają wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia. Wszystkie ceny dotyczą druku, oprawienia i dystrybucji
zaadaptowanych podręczników szkolnych i książek pomocniczych nieuszkodzonych
i bez wad.
3. Ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym i obliczona na ich podstawie kwota
określona w ust. 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie i załącznikach do umowy.
4. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę zlecenia dotyczącego dostarczenia wydrukowanych
adaptacji podręczników Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na odebrany przez
Zamawiającego zakres przedmiotu umowy.
5. W ramach zapłaty za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
faktycznie dostarczone kompletne adaptacje podręczników szkolnych i książek
pomocniczych bez uszkodzeń i bez wad fabrycznych, do wszystkich szkół ujętych
w liście dystrybucyjnej.
6. Zrealizowanie zamówienia przez Wykonawcę zostanie stwierdzone w protokole
wykonania usługi.
7. Podstawą spisania protokołu wykonania usługi będzie w szczególności dokumentacja
dotycząca odbioru i sporządzony przez Wykonawcę wykaz poświadczeń dostawy,
o których mowa w pkt (1.10.2 oraz 2.10.2*) SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
wskazujących daty dostarczenia oraz liczby adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych faktycznie dostarczonych do każdej szkoły, ujętej na liście dystrybucyjnej,
informacje o zgłoszonych spisach niezgodności i terminach usunięcia niezgodności,
zgodny z potwierdzeniami dokonanymi przez dyrektorów lub inne upoważnione przez
nich osoby w zakresie liczby odebranych kompletnych adaptacji podręczników szkolnych
i książek pomocniczych bez uszkodzeń i bez wad fabrycznych oraz dat dostawy.
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie do 30 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze/fakturach.
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9. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez strony protokołu wykonania usługi,
o którym mowa w ust. 6 i 7.
10. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru jest ……………………..
11. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
Ubezpieczenie OC
1.

2.
3.

4.

Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na
kwotę nie mniejszą niż :
a) w części 1*) zamówienia: (kwota nie mniejszą niż wartość umowy) ………….. zł
(słownie: ……………………..). Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować
ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli będą realizować
przedmiot zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę przy udziale
podwykonawców);
b) w części 2*) zamówienia (kwota nie mniejszą niż wartość umowy) …………….. zł
(słownie: …………………………..). Posiadane przez Wykonawcę OC musi
obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli będą
realizować przedmiot zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę przy
udziale podwykonawców),
Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca jest
obowiązany przedstawić Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni
przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą, Zamawiający może
odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: …………………
(słownie: ……………………….………..), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
………..……………….
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% zostanie zwrócone
Wykonawcy w ciągu 15 dni licząc od dnia, w którym skończy się okres rękojmi za wady
dostarczonych podręczników szkolnych i książek pomocniczych, tj. po upływie terminu,
o którym mowa w pkt (1.11.1. i w pkt 2.11.1.*) SOZP stanowiącego załącznik 1 do
umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania.
§7
Kary umowne
1.

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
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2.

3.

4.
5.

6.

umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie niniejszej
umowy, wymienionego w § 4 ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania
Wykonawcy zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji nie uzgodni
z Zamawiającym harmonogramu druku, oprawy i dystrybucji, Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy, wymienionego w §
4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki po upływie tych 2 dni.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie realizacji zobowiązań, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz pkt (1.7 lub 1.9.7. / 2.7 lub 2.9.7.*) SOPZ stanowiącego
załącznik 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1,5 % wartości egzemplarzy adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych1 (obliczonej zgodnie z cenami jednostkowymi brutto, podanymi
w formularzu cenowym), w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, za
każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego w szczególności, jeżeli doszło do niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań, za które nie przewidziano kary lub przewidziane kary umowne
nie pokrywają całkowitej szkody Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy a w przypadku nieskorzystania z tej możliwości, kary
umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania
do ich zapłaty.
§ 8
Zmiany w umowie

Dla ważności jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie i jej załącznikach niezbędne jest
zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) wydłużenia terminu dostarczenia adaptacji podręczników do szkół znajdujących się
na terenie objętym zdarzeniem, w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych,
wynikających z działania siły wyższej, np. klęsk żywiołowych, strajków, stanów
nadzwyczajnych;
2) wydłużenia terminu dostarczenia adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych do szkół w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności
niezawinionych przez Wykonawcę uniemożliwiających terminową realizację zadania;
3) zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany
przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT;
5) zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa lub potrzeb Zamawiającego, wynikających ze
zdarzeń które nastąpiły po zakończeniu postępowania i których nie mógł on działając
z należytą starannością; dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia
dostosowująca przedmiot zamówienia do zmienionych przepisów lub potrzeb
Zamawiającego oraz zmiana pozostałej części umowy, w zakresie w jakim będzie
stanowiła konsekwencję zmiany przedmiotu zamówienia;
1.

1

W przypadku, gdy braki lub wady wystąpią nawet w jednym z tomów, który składa się na
egzemplarz, kara liczona jest od wartości całego egzemplarza, zgodnie z ceną wskazaną
w Formularzu cenowym w kolumnie B.
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6) zmiany zapisów umowy związanych z odpowiednią zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
7) powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli
Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału
podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie powierzenia części
zamówienia podwykonawcy. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio;
8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego wiedzy i doświadczeniu
Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, polegał, w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. W takim przypadku
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy § 9 stosuje się
odpowiednio;
9) inne zmiany, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

§9
Podwykonawcy
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą umową,
w następujący sposób:
a) przy udziale podwykonawców w zakresie - …………………………
b) przez Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części umowy.
Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na zakres wymieniony w ust. 1 lit a.
Ewentualne rozszerzanie zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany w ust. 1 jest
możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami:
1) powierzenie do realizacji zamówienia dodatkowemu(ym) podwykonawcy(om), zmiana
podwykonawcy(ów) lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om),
dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawca(y) wskazany(i)
przez Wykonawcę nie będzie(ą) powierzał(li) wykonania całości lub części
powierzonych jemu (im) prac dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca
uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na takie powierzenie.
W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za
własne działania lub zaniechania.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego wiedzy
i doświadczeniu Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
polegał, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 10
Odstąpienie od umowy

1.

Zgodnie z art. 145 ustawy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy
w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

6

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu) do
odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a) w przypadku przekraczającej 5 dni roboczych zwłoki w realizacji przedmiotu
umowy lub jej części, a w szczególności przekraczającej 5 dni roboczych zwłoki
w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub wynikających
z harmonogramu;
b) utrudniania lub uniemożliwiania Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli,
o których mowa w § 3
c) w przypadku dalszej realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej
postanowieniami pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, w terminie do 30 dni, od chwili
powstania uprawnienia do odstąpienia.
4. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w innych przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
5. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar umownych
przewidzianych w § 7.
§11
Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do wszelkich kontaktów i współpracy
z Zamawiającym, odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie realizacji całości
zamówienia od strony Wykonawcy, przez cały okres realizacji umowy jest
……………..… tel. ………………. e-mail: …………………………….. faks: ……………..
W razie nieobecności osoby do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie na adresy poczty
elektronicznej osoby, o której mowa w ust. 2, nie później niż pierwszego dnia
nieobecności.
W razie wyznaczenia do kontaktów z Zamawiającym innej osoby, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Informację
w formie pisma można przesłać faksem lub mailem, a oryginał niezwłocznie należy
dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: …………..,
tel. ………….., e-mail: .................., faks……………..
W razie nieobecności osoby do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o tym fakcie na adres poczty elektronicznej osoby, o której mowa w ust. 1,
nie później niż pierwszego dnia nieobecności.
W razie wyznaczenia do kontaktów z Wykonawcą innych osób, Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę na piśmie. Informację
można przesłać faksem lub mailem, a oryginał przekazać Wykonawcy.
Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powodują konieczności zmiany umowy.
Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli w treści umowy mowa jest
o dniach bez uściślenia, o jakich dniach mowa, należy przez to rozumieć dni
kalendarzowe. Jeżeli koniec terminu do wykonania zamówienia nie przypada na dzień
roboczy, termin upływa następnego dnia roboczego.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody
Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują
w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
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7. W przypadku wystąpienia kwestii spornych, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
9. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,
Załącznik nr 3 – Kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki,
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* Należy wskazać odpowiednie dane w zależności od części zamówienia, na którą zawarta zostanie umowa.

8

Załącznik nr 4 do IPU
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr …
zawarta w dniu ………... 2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa- Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28 , 00-478 Warszawa
reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………..
Zwanym dalej „Wykonawcą”
W związku z zawarciem w dniu …..… pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy nr
…..…, której przedmiotem jest wykonanie usługi druku i oprawy adaptacji podręczników
szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych,
wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji
podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów
słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół
wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 2 części, zwanej dalej „Umową” Strony
zawierają dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej
„Umową powierzenia”.
§1
Definicje
1. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych
na mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany dalej Wykonawcą
2. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą
3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
5. Rozporządzenie- 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 danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
6. Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu
administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych

§2
Przedmiot powierzenia
1. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oświadcza, że realizuje obowiązki
Administratora określone w art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
zwanego w niniejszej Umowie również jako „RODO” lub „Rozporządzenie”.
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2. Administrator powierza Wykonawcy zwanemu dalej Podmiotem Przetwarzającym
przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Umowie oraz we
właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności w RODO.
3. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak
również przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowych są
wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
4. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą
starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i
technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie
przetwarzania danych osobowych.

§3
Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego
1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający
ochronę praw osób, których dotyczą dane osobowe;
b) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym
personelem, umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i w celu określonych w umowie.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Z zastrzeżeniem ust. 7, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot
Przetwarzający może następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy
lub na podstawie odrębnych zleceń Administratora, wyrażonych w formie pisemnej
(papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki
nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego,
któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot
Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora o stosującym się do
niego obowiązku prawnym co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem
przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej
informacji, z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do
celu i zakresu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych, zawierający informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba
że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego
rejestru.
5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2
RODO, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku
prowadzenia takiego rejestru.
6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych
Podmiot Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o
usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dotyczą.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot
Przetwarzający ma obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisach, wdrażając
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
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8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności
przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
a)
otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b)

będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych
(z uwzględnieniem
ich
ewentualnych
zmian)
oraz
z
odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;

c)

będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na
polecenie Administratora, z zastrzeżeniem ust. 7;

d)

zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych
oraz stosowanych przez Podmiot
Przetwarzający sposobów ich
zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich
przepisów.

9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).

upoważnień

do

§5
Dalsze powierzenia przetwarzania
1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu
danych osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed
powierzeniem podwykonawcy przetwarzania danych osobowych:
a) zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach nie gorszych niż warunki umowy;
b) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów;
c) poinformuje Administratora w formie pisemnej (papierowej lub cyfrowej, w tym
za pośrednictwem poczty elektronicznej) o zawarciu umowy;
2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność
wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy.
3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia
umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§6
Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do
zagrożeń oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych
osobowych, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności
przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych
zabezpieczeń danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w
razie potrzeby aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby
zapewnić najwyższy osiągalny poziom ochrony danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych
oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w
wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem
jakichkolwiek działań, o każdym przypadku:
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a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych
osobowych, chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących
przepisów;
b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym
przetwarzania danych osobowych lub ich treści.
5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu
24 godzin od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych
naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, przekazując Administratorowi
wszelkie dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w
szczególności:
a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości
kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz
kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;
b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.
6. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów
związanych ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn
i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające
na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych
osobowych oraz środki naprawcze.
7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem
wydane mu przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
§7
Prawo do kontroli
1. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot
Przetwarzający jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących
przepisach. W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych
informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez
upoważnionego przez Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w
tym inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
Przetwarzający.
2. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem lub
upoważnionym przez Administratora pracownikiem lub współpracownikiem w czasie
przeprowadzanej kontroli, w sposób umożliwiający Administratorowi weryfikację
prawidłowej realizacji obowiązków Podmiotu Przetwarzającego.
§7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których
wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
Przetwarzający.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków
wynikających z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte
z Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych
osobowych przez Podmiot Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym.
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3. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek:
a)
usunąć wszelkie dane osobowe; albo
b)

zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz
usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące
przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości
danych osobowych,

zależnie
od
wyboru
Administratora,
zakomunikowanego
Podmiotowi
Przetwarzającemu w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem
rozwiązania Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie
zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym
przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w
terminie 7 dni od dokonania wskazanych w nim czynności.

Załączniki :
1. Załącznik
nr
1
do
umowy
……………………………………………
z dnia ……………………….………... - Dane osobowe;
2. Załącznik
nr
2
do
umowy
……………………………………………
z dnia ……………………….………...
– Podwykonawcy zatwierdzeni przez
Administratora
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Załącznik nr 1 do umowy
………………………………………………
z dnia ………………………………..…..

Dane osobowe
Rodzaje danych osobowych

Imię, nazwisko, stanowisko

(np. imię, nazwisko, adres, numer
PESEL, numer telefonu, e-mail,
adres IP, dane o stanie zdrowia,
dane zwykłe/dane wrażliwe)
Kategorie osób, których dane
osobowe dotyczą

dane zwykłe

osoby odbierające przesyłki w poszczególnych szkołach

(np. pracownicy, dostawcy,
pacjenci, kontrahenci, klienci)
Zakres przetwarzania danych
osobowych
(czynności dokonywane
na powierzonych danych
osobowych, np.: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, adaptowanie,
przechowywanie,
modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, udostępnianie,
zmienianie, usuwanie)
Charakter przetwarzania
(np. systematyczny/sporadyczny/
w formie papierowej/przy użyciu
systemów informatycznych)
Cel przetwarzania

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, pobieranie, przeglądanie,
udostępnianie, zmienianie, usuwanie

Systematyczny, w formie papierowej oraz przy użyciu
systemów teleinformatycznych

(np. wykonanie umowy z dnia…)

Realizacja umowy nr ………… z dnia ……………

Czas przetwarzania

W okresie obowiązywania umowy nr ………… z dnia
……………

(np. okres obowiązywania umowy
z dnia…)
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Załącznik nr 2 do umowy
………………………………………………
z dnia ………………………………..…..

Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora*
Lp.
1.

Nazwa

Adres

NIP

2.
3.
*) Należy wpisać dane podmiotów, którym Podmiot przetwarzający zamierza dalej powierzyć
przetwarzanie za zgodą ORE.
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