


UMOWA NR  …………………………………..
zawarta w dniu .........................
w Szczecinie pomiędzy:

 
Nabywcą - Gminą Miasto Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
(NIP 8510309410)
Płatnikiem/odbiorcą – Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin, reprezentowaną przez: 
Adrianę Brzeźniak-Misiuro – Dyrektora SCPU,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................
.....................................................................
…………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

§ 1

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi zdrowotno - diagnostyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegające na przeprowadzeniu badania medycznego i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

§ 2

1.  Wykonawca w ramach realizacji Zadania zobowiązuje się w szczególności do:
- wykonywania przez dwoje biegłych usług zdrowotnych (lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
- świadczone usługi zdrowotne obejmują przeprowadzenie badań medycznych, sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania,
- ustalania przez biegłych terminu i miejsca badania, a także sporządzania i wysyłania dwukrotnie zaproszeń do osób objętych badaniem na podstawie imiennego wykazu osób przygotowanego przez Zamawiającego i załączonej dokumentacji spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, 
- pobierania i oddawania sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem zgodnie z wykazem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. 

§ 3

1.	Miejsce wykonywania badań:
	1)	Przeprowadzanie badań oraz sporządzanie opinii na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie w Szczecinie przy ul. ……………………………………………..
2)	Wykonawca oświadcza, iż miejsce, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przystosowane jest do przeprowadzania badań oraz spełnia wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności spełnia wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3)	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sposób zgodny z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa. 
2.	Biegłymi wykonującymi badania będą:
	1)	 Lekarz psychiatra: ………………………………………………………………………
	Psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień:……………………………………

3.		Osoby wskazane w § 3 ust. 2 zobowiązane są do współpracy w wykonywaniu badań i sporządzaniu wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

§ 4

1.	Maksymalna  kwota  zobowiązania  wynikająca  z realizacji przedmiotu umowy wynosi: …………. zł brutto (słownie brutto: ……………… złotych) i obejmuje sporządzenie maksymalnie ………………… opinii.
2.	Podstawą do wydania opinii jest otrzymanie od Zamawiającego imiennego wykazu osób wraz z załączoną dokumentacją sprawy. Dokumentacja spraw jest poufna w rozumieniu przepisów prawa, dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych.
Wykonawca zobowiązany jest:
	przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą umową;
	przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego stanowiące zakres wynikający z niniejszej Umowy, zwane dalej poleceniem Zamawiającego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
	udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Wykonawcy upoważnienia do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, aby każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Zamawiającego (Administratora), chyba, że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;

zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 
	wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw  i wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy;
wspierać Zamawiającego (Administratora)  w miarę możliwości (poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praz określonych w rozdziale III RODO;
	pomagać Zamawiającemu (Administratorowi) – uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO tj. w szczególności w zakresie:
	zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;

dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w rozumieniu art. 51 ust.1 RODO  oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu;
	dokonywania przez Zamawiającego (Administratora) oceny skutków dla ochrony danych przez przeprowadzania konsultacji Zamawiającego z organem nadzorczym;

	prowadzić w formie pisemnej, w tym elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego  zgodnie z art. 30 ust.2 RODO;
	udostępnić Zamawiającemu na jego uzasadnione żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z art. 28 RODO;

niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych;
przechowywać dane osobowe powierzone w związku z wykonywaniem umowy jedynie przez okres jej obowiązywania a po zakończeniu przetwarzania danych niezwłocznie usunąć lub zwrócić powierzone mu danych. Na każde życzenie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.
	Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy.
	Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze powierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
Wykonawca nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że Zamawiający udzieli mu uprzedniej pisemnej zgody na taki transfer.
3.	Przeprowadzenie badania i przekazanie sporządzonej opinii, o której mowa w  § 1, Zamawiającemu winno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od daty pobrania wykazu wraz z dokumentacją od Zamawiającego.

§ 5

1.	Koszt przeprowadzenia badania medycznego psychiatryczno-psychologicznego i sporządzenie jednej opinii biegłych ustala się w wysokości ……………zł brutto (słownie brutto: ……………).
2.	Płatność dokonywana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu księgowego przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy:…………................
3.	W razie zwłoki w zapłacie należności za poszczególne partie sporządzonych opinii Wykonawca nie będzie uprawniony do wstrzymania wykonania umowy.

§ 6

1.	W przypadku nie sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez Wykonawcę, Wykonawca przedstawi pisemną informację, dotyczącą przyczyny nie wykonania usługi. 
2.	W sytuacji opisanej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym w § 5 ust. 1.

§ 7

1.	Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę w szczególności w zakresie przestrzegania postanowień umowy, dotyczących przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii, w zakresie wnoszonych przez badanych skarg.
2.	W ramach sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może podejmować wszelkie czynności mające na celu ustalenie prawidłowości wykonania umowy, a w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń Wykonawcy oraz prawo żądania okazania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.

§ 8

Strony ustalają, że umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ………………...2020 r.

§ 9

	W przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu sporządzonych opinii wraz z załączoną dokumentacją spraw, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdej indywidualnej opinii.
	W przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu sporządzonych opinii wraz z załączoną dokumentacją spraw, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, w okresie przekraczającym 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdej indywidualnej opinii.
	W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
	W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie wyższa od kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 10

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.	Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonywania badań o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.
3.   Zmiana osób wymienionych w § 3 ust. 2 następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 11

Niniejsza Umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

§ 12

Ewentualne spory między stronami powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Szczecinie.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.




        Zamawiający                                                            	                 Wykonawca






       
						

