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Załącznik nr 2 RAMOWY WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ

UMOWA  nr 

Zawarta w dniu .......................... roku w Jaworznie, pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Jaworznie z siedzibą przyul. 3
Maja 16 w Jaworznie, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Orzechowską – Filipczyk, Dyrektora 
ŻłobkaMiejskiego w Jaworznie działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Jaworzna nr OR-
………………………... roku -zwaną w dalszej części umowy 
„Zleceniodawcą”a:Panią ..............................................., zam. ................................................, 
PESEL: .........................z
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie realizacji zamówienia nie objętego ustawą z dnia z dnia
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z póżn. zm.) na podstawie
art.  2  ust.1,  pkt.1.  Postępowanie  jest  prowadzone  w  oparciu  o  zapisy  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  z dnia 21.12.2020r. 

§1 
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  w  ramach  realizacji  zajęć  z  zakresu  usług  opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci do lat 3 tj. …………………………………………...
2. Przedmiot umowy obejmuje udzielanie wsparcia w wymiarze godzin podanym poniżej :

Lp. Nazwa wsparcia Wymiar całościowy godzin do 
zrealizowania 

1

3.  Wynagrodzenie za realizację usługi będzie finansowane ze środków projektu „Dobry start - utworzenie nowych
miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  w  jaworznickim  żłobku”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII.
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia
zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Nr
naboru : RPSL.08.01.03-IZ.01-24-238/18.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania niniejszej umowy jeżeli  odrębne przepisy i  normy
nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  dysponuje  niezbędną  wiedzą,  doświadczeniem  i  zdolnościami
organizacyjnymi, odpowiednimi do wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej
61.
2. Obowiązkiem  Wykonawcy jest prowadzenie dokumentacji  potwierdzającej  realizację wsparcia przekazane
przez Zamawiającego m.in. : dziennik zajęć, listy obecności z udzielonego wsparcia. Wykonawca zobowiązany
będzie do sporządzenia w trybie co miesięcznym raportu ewaluacyjnego zawierającego ocenę rezultatów, liczbę
zrealizowanych godzin oraz ewentualne określenie dalszych obszarów do rozwoju dla każdego z dzieci objętych
wsparciem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu zajęć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Program zajęć ma obejmować : opis metod pracy z dziećmi, cele główne realizacji wsparcia, cele szczegółowe
realizacji wsparcia, pomoce, które będą wykorzystywane w realizacji wsparcia, scenariusz pracy z dziećmi. 
4.  Wykonawca   zobowiązany  będzie  do  przestrzegania  warunków  sanitarnych  w  związku  z  epidemią  i
zagrożeniem   SARS-CoV-2  dostępnych  na  stronie  www  pod  adresem  :
https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/p,71,procedury-bezpieczenstwa-dzieci-i-pracownikow-w-zlobku-
miejskim-w-jaworznie-w-okresie-pandemii-covid-19

1/4

https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/p,71,procedury-bezpieczenstwa-dzieci-i-pracownikow-w-zlobku-miejskim-w-jaworznie-w-okresie-pandemii-covid-19
https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/p,71,procedury-bezpieczenstwa-dzieci-i-pracownikow-w-zlobku-miejskim-w-jaworznie-w-okresie-pandemii-covid-19


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020  | 

5.  Wykonawca  oświadcza, iż  łączne  zaangażowanie  na  realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i
innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie w okresie zawarcia umowy (oświadczenie
Wykonawcy).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na własny koszt materiałów niezbędnych do prowadzenia
zajęć.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia osobiście zajęć zgodnie z harmonogramem przedstawionym do
Zamawiającego, z wykorzystaniem własnego sprzętu niezbędnego doprowadzenia zajęć.
8. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji usługi.

§2 
Termin realizacji umowy

Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie ww. czynności do realizacji w terminach od ……………...do dnia 31.12.2022 
r.

§3
Prawa i obowiązki stron

1. Wykonawca wykona samodzielnie cały zakres przedmiotu umowy.
2. Ewentualne zlecenie części pracy objętej przedmiotem umowy innym osobom, wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego z tym, że pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość realizacji zlecenia ponosi Wykonawca.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  uprawnienia  i  doświadczenie  praktyczne  niezbędne  
do prawidłowej realizacji umowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na pisemne wezwanie przez  Zamawiającego, prawa
wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy.

§4 
P  rzetwarzanie danych osobowych  

1.  Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania niniejszej 
umowy, które będzie zwane w dalszej części Umowy jako „przetwarzanie” .
2.   Przetwarzanie  dotyczyć  będzie  danych  uczestników  projektu  oraz  ich  otoczenia,  których  dane  zostały
zgromadzone w związku z realizacją niniejszej umowy w celu obsługi projektu.
3.  Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego oraz: 
a. zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym
paragrafie  oraz  w  przepisach  ogólnie  obowiązujących,  w  szczególności  Rozporządzeniu  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 oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2019 poz. 1781), jak
również w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
b. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie pozyska w trakcie trwania umowy
jak również po jej zakończeniu,
c. zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w celach pozasłużbowych, o ile nie są one
jawne,
d. dokłada należytej staranności aby informacje do których uzyska dostęp w trakcie trwania umowy nie
zostały ujawnione osobom trzecim, 
e. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji  Zleceniodawcy
usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,  w tym również te,
zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych nie później niż do 30 dni od rozwiązania umowy. Przez usunięcie danych, o
którym mowa, rozumieć należy takie zniszczenie, które nie pozwoli na ich ponowne odtworzenie (anonimizacja).

2/4



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020  | 

4. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych
Wykonacy,  te  serwery  i  nośniki  nie  mogą  znajdować  się  poza  obszarem  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  każdorazowego  i  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego
o przypadkach  naruszenia  przepisów prawa  dotyczących  ochrony  powierzonych  danych  osobowych,  w tym  
w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie później
niż w terminie 24 godzin od wystąpienia incydentu.
6.  Wykonawca  współdziała  z  Zamawiającym  przy  ustalaniu  szczegółów  związanych  ze  zgłoszonym
naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Zamawiającego
środki mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz
środki naprawcze.
6.   W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  33
Rozporządzenia, Wykonawca zgłasza je Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia ochrony 
danych osobowych  powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej i powinno obejmować co najmniej:
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. Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
c.  Środki  zastosowane  lub  proponowane  przez  Wykonawcę  w celu  zaradzenia  naruszeniu  ochrony  danych
osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.
7.  Zachowanie  poufności  nie  ustaje  po  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  umowy  cywilnoprawnej,  niezależnie  od
przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia.
8.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych  osobowych,  informacji  
i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją umowy, 
a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek
innej  formie.  Informacje  i  materiały  są  objęte  tajemnicą  nie  mogą  być  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich
ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi.

§5
Wynagrodzenie oraz termin płatności 

1. Za wykonanie zlecenia Wykonawcy w danym miesiącu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………….
brutto (słownie: ………………..), które będzie stanowić iloczyn godzin zrealizowanych x stawkę brutto za godzinę
świadczenia  usługi  tj.……………….  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wywiązywania  się  z  realizacji  zadań
określonych w §1.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od przedłożenia rachunku przez Wykonawcę,
na rachunek bankowy Nr: ………………………………………………
z zastrzeżeniem, że rachunek za miesiąc grudzień musi być przedłożony do Zamawiającego do dnia 15.12.2021r.
Rachunek będzie zapłacony w terminie do dnia 31.12.2021r.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy na podstawie podpisanych dokumentów
potwierdzających realizację przedmiotu umowy tj. przekazanie miesięcznej karty czasu pracy zgodnie ze wzorem,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Od powyższego wynagrodzenia odprowadzony będzie podatek dochodowy w trybie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
5. Od wynagrodzenia odprowadzona będzie składka na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe i/lub składka na
ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z  oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę,  które stanowi  załącznik  do
niniejszej umowy.
6. Maksymalna ilość godzin, którą wykonawca jest zobowiązany wykonać ramach niniejszego zlecenia wynosi
……...z kolei minimalna ………………..
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§6 
P  ostanowienia końcowe  

1. Zamawiajcy wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy : Panią
…………………………………….Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany kluczowej zapisów
umowy i  nie  wymaga  anektowania,  może być  dokonywana w każdym czasie  trwania  umowy na  podstawie
pisemnej informacji.
2.  Strony  mogą  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia  lub  za
porozumieniem stron.
3.  Zamawiający ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  niewywiązania  się  Wykonawcy  z  ustalonych
warunków zawartych w niniejszej umowie.
4.  Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takich zmian.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.  Spory  wynikłe  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  podlegać  będą
rozpatrzeniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

________________________
Podpis Zamawiającego ________________________

Podpis Wykonawcy
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