Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
Wzór Umowy
Umowa
zawarta w dniu ……………………… 2019 r. pomiędzy
Wejherowskim Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, NIP 58810-06-352, REGON 000281217
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….,
reprezentowanym/ą przez:
……………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę prowadzenia zajęć Bajkoterapii
dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Wejherowie w ramach projektu pn.: „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, która będzie realizowana zgodnie z zapisami przedmiotowego
postępowania oraz Ofertą wybranego Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.
2. Umowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 03.01. Edukacja przedszkolna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych w formie
spektakli dla 7 dzieci w wieku przedszkolnym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będącymi
wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Wejherowie zapewniając wszystkie niezbędne elementy umożliwiające
przeprowadzenie zajęć, zapewniając aktorów do zajęć, przygotowanie scenariuszy i aktorów, a także
niezbędnych aranżacji i rekwizytów - w łącznej liczbie 60 godzin.
5. Zajęcia odbywać się będą w Wejherowskim Centrum Kultury/Filharmonii Kaszubskiej, ul.
Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo w sali odpowiednio przystosowanej do realizacji zajęć.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji zajęć ze względu na warunki adaptacyjne
uczestników zachowując warunek przystosowania sali, o czym poinformuje Wykonawcę minimum 1
dzień przed zajęciami, co nie wymagać będzie zmiany w umowie. W takim przypadku obszar realizacji
nie przekroczy obrębu Wejherowa.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał umowę i wynikające z niej zadania samodzielnie/za
pomocą swoich pracowników. Zadania te Wykonawca będzie wykonywał z należytą starannością,
zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.
7. Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do
wykonania postanowień niniejszej umowy.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia zajęć grupowych w formie spektakli dla 7 dzieci
w wieku przedszkolnym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będącymi wychowankami
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w
Wejherowie zapewniając wszystkie niezbędne elementy umożliwiające przeprowadzenie zajęć,
zapewniając aktorów do zajęć, przygotowanie scenariuszy i aktorów, a także niezbędnych aranżacji i
rekwizytów;
2) należytego udokumentowania prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie listy obecności,
wypełnienie dziennika zajęć oraz przygotowywanie i opracowanie indywidualnych kart obserwacji
dzieci, mających na celu zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności w trakcie realizowanych zajęć,
weryfikacji wiedzy i umiejętności na podstawie testu diagnostycznego na początku i końcu realizacji.
Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z rozliczeniem końcowym.
Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy w/w dokumentów w każdym czasie w okresie
realizacji przedmiotu umowy;
3) przeprowadzenia zajęć w sposób zapewniający: rozwój wyobraźni, kreatywności, wzbogacone
słownictwo, rozwiązywanie problemów doświadczonych w realnym życiu.
4) przygotowania programu zajęć dostosowanego do wieku uczestników, uwzgledniającego ich poziom
wyjściowy i poziom docelowy oraz przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego;
5) rzetelnej realizacji godzin zajęć w ramach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji
zajęć, zatwierdzonym przez Zamawiającego;
6) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w
zakresie związanym z prawidłową realizacją zajęć.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć podczas zajęć oraz przerw, a także opieki nad
pomieszczeniami udostępnionymi przez Zamawiającego do prowadzenia zajęć;
2) terminowego, zgodnego z podanym przez Zamawiającego harmonogramem, rozpoczynania i
kończenia zajęć; wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego;
3) bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu zajęć, w tym o sytuacjach, które mają
bezpośredni wpływ na realizację programu zajęć i umowy;
4) powiadamiania Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach
od ustalonego harmonogramu oraz terminach zajęć zastępczych, zaś w przypadku nieobecności
niemożliwych do przewidzenia – natychmiastowego informowania o nich Zamawiającego;
5) zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników zajęć, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
6) Wykonawca, podczas prowadzonych zajęć, zobowiązany jest do stosowania zasady dotyczącej
równości szans i niedyskryminacji;
7) Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek działania
lub zaniechania jego samego lub jego pracowników, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 3 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy salę przystosowaną do realizacji zajęć.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy listę uczestników zajęć.

§ 4 Wynagrodzenie
1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące
iloczyn zrealizowanej liczby godzin oraz ustalonej ceny jednostkowej, zgodnie z cenami jednostkowymi
określonymi przez Wykonawcę w ofercie.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy dla ustalonej do wykonania ilości godzin ustala się następująco:
Cena za przedmiot umowy brutto: ............................................. zł
słownie:...........................................................................................................
Cena za 1 godzinę świadczenia usługi wynosi:
cena brutto: .........................................................................zł
słownie:..........................................................................................................
3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie za każdy przepracowany miesiąc, w którym odbywać
się będą zajęcia proporcjonalnie do rzeczywistej liczby zrealizowanych godzin w oparciu o oferowaną
cenę jednostkową za 1 godzinę. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie
zrealizowanych godzin przedstawione w Wykazie przeprowadzonych zajęć stanowiącym załącznik nr
2 do umowy i dostarczenie go wraz z fakturą/rachunkiem do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni
od zakończenia danego miesiąca.
4. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2019 i 2020 płatne będą do końca grudnia danego roku, w
związku z powyższym dokumenty, o których mowa w ust 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
w terminie umożliwiającym jego wypłatę. Termin ustalony zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Strony ustalają, że w przypadku zmiany ilości godzin cena ogółem określona w ust. 2 niniejszego
paragrafu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w drodze aneksowania niniejszej umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, dokumentów, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu i prawidłowego rozliczenia czasu pracy.
7. Cena za godzinę realizacji przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
przeprowadzenia usługi, w tym między innymi: składki zdrowotne, składki emerytalno–rentowe w
częściach obciążających Zamawiającego i Wykonawcę (jeśli dotyczy), podatki i inne składniki
wynikające z przepisów prawa.
8. W przypadku zmiany wysokości składek ZUS lub podatku przez ustawodawcę w okresie realizacji
zamówienia kwota brutto nie ulegnie zmianie.
§ 5 Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od 24.09.2019 r do 31.03.2021 r.
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, o którym mowa w ust. 3.
2. Łączna liczba godzin zajęć w ramach zamówienia – 60 godzin = 12 spektakli x 5 godzin w tym:
– w 2019 roku 20 godzin przez 4 miesiące (wrzesień – grudzień) – 1 raz w miesiącu po 5 godzin;
- w 2020 roku 30 godzin przez 6 miesięcy (luty – maj, wrzesień - październik) – 1 raz w miesiącu po 5
godzin;
- w 2021 roku 10 godzin przez 2 miesiące (luty – marzec) – 1 raz w miesiącu po 5 godzin;
Przy czym zajęcia realizowane w przedziale od poniedziałku do piątku, maksymalnie do godziny 15:00.
3. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą w miesiącu
wrześniu po ustaleniu harmonogramu zajęć przedszkolnych w SOSW w Wejherowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia również po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą.

§ 6 Osoby realizujące usługę
1. Osobą, która będzie wykonywała zamówienie ze strony Wykonawcy jest:
...............................................................................................
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby przewidzianej do wykonania zamówienia, za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany powyższej osoby, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w
zapytaniu ofertowym. Ponadto, w przypadku zmiany osoby, której doświadczenie było punktowane w
kryteriach oceny ofert, to doświadczenie nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę
punktów.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany
jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania wykonywania przedmiotu umowy poprzez
osobiste uczestnictwo w zajęciach, a także do wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zajęć.
6. W przypadku negatywnej oceny podczas wykonywania czynności monitorujących, o których mowa
powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wymiany pracownika Wykonawcy, w takiej
sytuacji zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku gdy zmiana osoby
prowadzącej zajęcia nie przyniesie pożądanego skutku lub gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić
wymiany pracownika.
§ 7 Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca — w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2;
2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia
określonego jako termin realizacji przedmiotu umowy, do dnia jego faktycznego zrealizowania;
3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi,
o której mowa w § 1, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, a w tym prowadzenie zajęć niezgodnie z
harmonogramem, ustalonym przez obie Strony – w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek;
2. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową
określających ich wysokość. Kary umowne mogą być również potrącane z bieżących należności
Wykonawcy pozostających w dyspozycji Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi, stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od
umowy.
§ 8 Odstąpienie
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy zgodnie z warunkami określonymi w § 4 niniejszej umowy. Postanowienia o karach
umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
§ 9 Warunki istotnych zmian umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy;
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
2. wprowadzone zmiany mają charakter nieistotny;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią
obiektywne okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie usługi;
4. Zamawiający dopuszcza zmianę w harmonogramie w trakcie realizacji umowy po przeprowadzeniu
konsultacji z Wykonawcą;
5. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osoby, przewidzianej do wykonania
zamówienia, przedstawionej w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego na
warunkach opisanych w § 6 w tym wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie
(śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod
warunkiem zaproponowania innych osób spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym;
7.zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę
spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wraz z załączeniem
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w zapytaniu;
8. wystąpienia konieczności zmian osoby Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoba
ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej
osoby, na inną, spełniającą warunki określone w zapytaniu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty
złożenia wniosku Zamawiającego;
9. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia

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 zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Administrator
powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu realizacji Umowy głównej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.

4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe (imię,

nazwisko) oraz dane szczególnych kategorii (informacja o schorzeniu) uczestników Projektu.
5. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych
wszystkim
osobom,
które
będą
przetwarzały
powierzone
dane
w celu realizacji niniejszej umowy.
9. Podmiot
przetwarzający
zobowiązuje
się
zapewnić
zachowanie
w
tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
10. Podmiot
przetwarzający
po
zakończeniu
świadczenia
usług
związanych
z przetwarzaniem danych usuwa powierzone mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie lub zwraca powierzone dane osobowe Administratorowi – w zależności od jego decyzji,
o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych wynikająca z przepisów odrębnych.
11. W
miarę
możliwości
Podmiot
przetwarzający
pomaga
Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
12. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.
13. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy.
14. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
15. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
16. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
17. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Administratora danych.
18. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora
danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
19. Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
20. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
21. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora danych.
23. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia wątpliwości,
rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.
24. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Podmiot
przetwarzający nie podjął środków zabezpieczających powierzone dane osobowe lub nie stosował się
do wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu.
25. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę Umowy.
26. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
27. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
28. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§ 10 a Klauzula informacyjna RODO
1. Zamawiający, tj. Wejherowskie Centrum Kultury jest administratorem danych osobowych w
Wejherowskim Centrum Kultury w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w zakresie w jakim pozyskał dane
osobowe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane kontaktowe administratora
zostały podane na początku Umowy.
2. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Pani Patrycja Falkowska
tel.: 58 677 71 37, e-mail: iod@um.wejherowo.pl.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, będą przetwarzane
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania tej Umowy, realizacji
obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzeżeniem
ust. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie
przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie realizacji obowiązków
i praw wiążących się z zawartą Umowa, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania,
co stanowi uzasadniony interes administratora).
5. Odbiorcami danych osobowych będą organy upoważnione z mocy prawa. Dane osobowe będą
przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez

administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.
7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej Umowy.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są
przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 11 Osoby do kontaktu
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego
upoważniona będzie Anna Pobłocka, tel. 58 672 27 75 wew. 73.
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy
upoważniony/a będzie ………………………………………………………..
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści umowy.
§ 12 Postanowienia różne
1. Z uwagi na fakt, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Wykonawca – na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości
realizacji Projektu – zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym
finansowych, związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkiej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy,
zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach
przewidzianych niniejszą umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych niniejszą umową, których
Strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
Załączniki
1) Oferta Wykonawcy
2) Wykaz przeprowadzonych zajęć
3) Zapytanie Ofertowe
Zamawiający
………………..……………………….

Wykonawca
……………………………………….

Załącznik nr 2 do umowy z dnia
…………………………………………

Wykaz przeprowadzonych zajęć
Wykaz przeprowadzonych zajęć Bajkoterapii dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w ramach projektu pn.:
„Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Osi
Priorytetowej 3. Działania 3.1. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
za okres od …………………

do ……………………………..

Imię i nazwisko prowadzącego .....................................

Lp.

Data prowadzonych zajęć

Ilość godzin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ogółem ......................... godzin w miesiącu

Data ............................................. i podpis prowadzącego

Data ............................................. i podpis Zamawiającego

Podpis

