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Będzin, dnia 6 grudnia 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
0 WARTOSCI NIE PRZEKRAOZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 30 000 EURO
I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ~ usluga pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej

nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od I stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
W. ZAWARTOŚC OFERTY
Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub wedlug

druku stanowiącego zalącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty skladajace ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.
UWAGA

!

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcyY których oferta zawiera:
1.

2.

3.
4.
5.

Harmonogram pracy pielęgniarek w poszczególnych placówkach. Harmonogram musi zawierać:
dzień tygodnia i godziny pracy pielęgniarki wykonującej świadczenia.
Aktualny dokument potwierdzający zarejestrowanie zakładu w rejestrze zakładów opieki
zdrowotnej lub zarejestrowanie grupowej praktyki pielęgniarskiej w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych.
Wykaz osób, które będą świadczyć usługi pielęgniarskie oraz informacje o ich kwalifikacjach
zawodowych (kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność Z oryginałem).
Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kserokopia _ potwierdzona za zgodność
z oryginalem, ważna w okresie realizacji zadania).
Potwierdzenie, że wykonawca ma doświadczenie w realizacji zadania (opisanie doświadczenia
z wykonywania podobnych zleceń).

V.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Wszystkie waności cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie platności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
Cenę ofertowa należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty zwiazanc z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ccną ofertowa wykonawcy ijako cena
ryczałtowa nie podlega Zmianom.

2.
3.
4.
5.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawcamoże, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiazuje go do złożenia podpisu w każdym
miejscu dokonania zmiany.
>] Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.
9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
(! zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi
zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne.
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarcza co do których przedsiębiorca podjal niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”
lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zama iający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
21 pażdzicmika 2005 r. sygn. III CZP 74/05).
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał. iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Wykonawcaponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym
zamówieniem.
P”???”

VII. KRYTERIA] SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
zaoferuje najniższą cenę.
W przypadku złozenia ofert z taka sama ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia
ofert dodatkowych.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć, wykorzystując druk stanowiący załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie
Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Ofertę należy umieścić w zamkniętwej kopercie z adnotacją: Opieka pielęgniarska nad dziećmi
w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 roku. godz. 14:00.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawca, który
złozył naikorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczacych treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów. jak
również do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana. wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy. Zamawiajacy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. chyba ze zachodzą pr7eslanki

uniemożliwienia postępowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. takze do pozostawienia zapytania bcz dokonania wyboru,
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Załączniki:
]. Formularz ofertowy (zał nr 1)
Z. S zcgólowy opis przedmiotu zamówienia (zał
nr 2)
3. ww umowy (zał, nr 3)
4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) (zał. nr 4)
5. Wzór umowy powierzenia danych osobowych (zał. nr 5)

zalącznik nrl

WO.Z72.73.2018

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawc

Siedziba.............................................
Kod. miejscowosc. ullca , wojewodztwo, powut

internet

.

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę pn.: Śwtadczeme opie | pielęgniarskiej
nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
na warunkach określonych w zapytaniu oferuje wykonanie zadania za cenę ryczałtową za jeden
miesiąc ........................... zł brutto

)(

dwanaście miesięcy

: ...............................................

zł brutto

w tym VAT .................. %

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam, że:
—
—
—

zapoznałem się z wamnkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
przedmiot ofertyjest zgodny z przedmiotem zamówienia,
Oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte
wofercie oraz zobowiązuję się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych
w uzupelnieniach i wyjaśnieniach do oferty. na przetwarzanie danych osobowych w związku
z

—

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuję się poinformować wszystkie osoby wskazane W uzupełnieniach
i

wyjaśnieniachdo oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

podpis ! pieczęc Wykonawcy

WO.272.73.2018

Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opieka pielęgniarska polegać bedzie na prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej dzieci w publicznych
przedszkolach. Pielęgniarka obejmować będzie swoją opieka zdrowotną zgodnie ze swoimi
uprawnieniami zawodowymi dzieci w siedzibie wyznaczonej placówki przedszkolnej,
Usługa pielęgniarska musi obejmować w szczególności:

szerzenie oświaty zdrowotnej.
sprawowanie kontroli warunkow higieniczno-sanitarnych w środowisku przedszkolnym
i
udzielanie pomocy w nagłych wypadkach.
sprawowanie opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi,
udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej dzieci. pracowników przedszkola
i

rodziców,

zabezpieczenie wymaganych druków materialow Opatrunkowych. lekow oraz niezbednych
materiałow papierniczych (dotyczy wyłącznie dzieci).
prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem powierzonych obowiazkow.
pomoc merytoryczna w układaniu jadłospisow i diet dla dzieci żywionych w placówkach
przedszkolnych.
prowadzenie niezbędnej dokumentacji medyc7nej dziecka.
Wykaz przedszkoli, w których należy objąć opieką zdrowotną dzieci przedszkolne
Lp.

Nazwa placówki
Przedszkole Miejskie nr
ul. Zawale 7

Liczba dzieci objętych Tygodniowy wymiar
opieką pielęgniarską
godzinowy opieki

l

123

Z

2

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Turniejowa 5

152

2

3

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Ignacego Daszyńskiego 32:

155

3

Przedszkole Miejskie nr 5

102

2

Przedszkole Miejskie nr 6
ul. Wisławy Szymborskiej 10a
Przedszkole Miejskie nr 8
ul. łgnacego Krasickiego 16
Przedszkole Miejskie nr 9
ul. Ignacego Krasickiego 6
Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Kielecka 11

113

3

89

2

118

2

124

2

11

27

1

Przedszkole Miejskie nr 12

83

2

1

4

ul. Zwycięstwa 21
5

6
;

j

7

1

8

9
10

Przedszkole Miejskie nr
ul. Podłosie 10
ul. Radosna 8a

i

i

.

.

11

Przedszkole Miejskie nr 13
ul. Stanisława Skalskiego 4

185

12

Przedszkole MiejskTe nr 14
ul. RomualdaTraugutta 1a

98

13

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Norberta Barlickiego 75

115

2
'

'

2
W

2
.

Ogólem

l484*

*

27

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby dzieci +/- 20% w stosunku do liczby wskazanej
_ nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie,
Wszelkich szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Lisowska tel. 32 267 91 21

Umowa Nr WO.272.73.2018
Zawarta w dniu ........................... 2018 roku w Będzinie pomiędzy:
Miastem Będzin mającym swoją siedzibę w urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy
11 Listopada
20, 42-500 Będzin, NIP 625-24-30-128, Regon 276257446
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Będzina — Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”,
a ..............................................
reprezentowanym przez:
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą".
51
Z uwagi na wartość zamówienia. do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).
52

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania uslugi
wzakresie świadczenia opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w 13 publicznych
przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina — wykaz przedszkoli,
liczba dzieci przewidzianych do opieki pielęgniarskiej oraz tygodniowy wymiar
godzinowy opieki w poszczególnych przedszkolach stanowi zalącznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Usługa obejmować będzie w szczególności:
a) szerzenie oświaty zdrowotnej,
b) sprawowanie kontroli warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku
przedszkolnym,
c) udzielanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach,
d) sprawowanie opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi,
e) udzial w planowaniu
realizacji edukacji zdrowotnej dzieci, pracowników
przedszkola rodziców,
1)
zapewnienie wymaganych druków, niezbędnych materialów papierniczych
oraz materiałów Opatrunkowych leków (dotyczy wyłącznie dzieci),
9) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem powierzonych
1.

i

i

i

obowiązków,

h) pomoc merytoryczna w układaniu jadłospisów

i

diet dla dzieci żywionych

w placówkach przedszkolnych.

prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej dzieci.
zobowiązuje się wyznaczyć do wykonania przedmiotowych
świadczeń uslug pielęgniarskich, wykwalifikowany personel, który posiada
niezbędne kwalifikacje zawodowe określone w ustawie z 15 lipca 2011 roku
ozawodach pielęgniarki położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 123
zpóźniejszymi zmianami), potwierdzone uwierzytelnioną za zgodność
zoryginalem kserokopią zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu

i)

3. Wykonawca

i

pielęgniarki.
4. Lista personelu wytypowanego do wykonywania świadczeń uslug pielęgniarskich
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. W sytuacjach doraźnych Wykonawca ma prawo do zmian w ustalonej wcześniej

liście personelu świadczącego usługi pielęgniarskie. O takiej zmianie Wykonawca
przed jej podjęciem zobowiązany jest powiadomić dyrektora danego przedszkola
iWydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie na piśmie, a w przypadkach
nagłych telefonicznie, podając dane nowej osoby. Zmianę podaną telefonicznie
należy potwierdzić pisemnie w ciągu trzech dni od jej zaistnienia.

53

.

Wykonawca zapewni dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy
pielęgniarek, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zmiany w harmonogramie godzin świadczeń usług pielęgniarskich mogą być
wprowadzone tylko za obopólną zgodą Zamawiającego Wykonawcy.
i

54

„Wyznaczony przez Wykonawcę personel zobowiązny jest do rzetelnego
ikompeksowego wykonania świadczeń uslug pielęgniarskich z wykorzystaniem
wiedzy medycznej umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu
w zakresie medycyny pielęgnacji.
Wyznaczony przez Wykonawcę personel zobowiązny jest do:
a) przestrzegania norm etycznych,
b) przestrzgania tajemnicy zawodowej,
c) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń dyrektora przedszkola dotyczących
opieki pielęgniarskiej,
d) prowadzenia dokumentacji medycznej dzieci na zasadach przwidzianych
przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.
i

i

i

55

Wykonawca oświadcza. że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie wykonywanej przez siebie dzialalności na sumę ..
.. , której
kopię przedłożył Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy.
.

56
do
Wykonawca zobowiązuje się
wykonania przedmiotu umowy w terminie
1
od stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. W miesiącu lipcu i sierpniu na|eży zabezpieczyć obsługę pielęgniarską tylko
w przedszkolach, które będą pełniły dyżur.
1.

.

57

Za

wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ........................... (slownie: ..................
płatne w 12
miesięcznych ratach — wysokość miesięcznej raty —
„
złotych brutto (słownie ................................................. zotyc
rutto). prze ewem
na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, po wykonaniu przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Dane do faktury:
Miasto Będzin

ul

Listopada 20
42-500 Będzin
11

NIP 625-24—30—128

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia poleceniem przelewu rachunku

.

Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej
zniniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art, 509 k.c. jak również
na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.

58

,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania
lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 7
umowy.

odszkodowania
dochodzenia
sobie
zastrzega
prawo
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody

.Zamawiający

przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
w płatności wynagrodzenia,
dochodzić odsetek w wysokości ustawowej.
W przypadku opóźnienia

Wykonawca może

59

Wszelkie zmiany
uzupelnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
i

1.

510

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2, Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać
przeniesione na osobę trzecią oraz nie mogą być przedmiotem zastawu bez
uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem

nieważności.

511

Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

512

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr1 do umowy Nr WO„272.73 2018

Wykaz przedszkoli, w

przedszkolne

których należy objąć opieką zdrowotną dzieci

Nazwa placówki

Lp.

Liczba dzieci

Tygodniowy

objętych opieką
pielęgniarską

wymiar godzinowy

1

123

2

Przedszkole Miejskie nr 2

152

2

Przedszkole Miejskie nr 4
lgnacego Daszyńskiego 33
4. Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Zwycięstwa 21
5.
Przedszkole Miejskie an
ul. Wislawy Szymborskiej 103
6. Przedszkole Miejskie nr 8
ul. Ignacego Krasickiego 16

155

3

102

2

113

3

89

2

Przedszkole Miejskie nr 9

118

2

iPrzedszkole Miejskie nr 10

124

2

27

1

83

2

185

2

98

2

115

2

1484*

27

1.

Przedszkole Miejskie nr

ul. Zawale 7
2.

ul.

opieki

Turniejowa 5

3.

ul.

7.

iul. Ignacego Krasickiego 6
8,

ul.

9.
10.

Kielecka

11

Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Podlesie 10
Przedszkole Miejskie nr 12
ul.

Radosna Ba

Przedszkole Miejskie nr 13
Stanislawa Skalskiego 4
12. Przedszkole Miejskie nr 14
ul. RomualdaTraugutta 1a
13. Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Norberta Barlickiego 75
11.

ul.

Ogólem

'

Zamawrający zastrzega możliwość zmiany liczby dzieci +/- 20% w stosunku do liczby
wskazanej — nie przysluguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Zalacznik nr 2 do umowy Nr WO 272732018

Lista personelu wytypowanego do wykonywania świadczeń

uslug pielęgniarskich

Lp.
1,

2.

Nazwa placówki
Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Zawale 7
Przedszkole Miejskie nr 2

ul. Turniejowa 5
3.

Przedszkole Miejskie nr 4

ul. Ignacego Daszyńskiego 3a

4.
5.
6.
7.
8.

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Zwycięstwa 21
Przedszkole Miejskie nr 6
ul. Wisławy Szymborskiej 10a
Przedszkole Miejskie nr 8
ul. Ignacego Krasickiego 16
Przedszkole Miejskie nr 9
ul. Ignacego Krasickiego 6
Przedszkole Miejskie nr 10

ul. Kielecka 11
9.
10.

Przedszkole Miejskie nr
ul. Podłosie 10

11

Przedszkole Miejskie nr 12

ul.

Radosna Ba

11.

Przedszkole Miejskie nr 13
ul. Stanislawa Skalskiego 4

12.

Przedszkole Miejskie nr 14
ul. RomualdaTraugutta 1a
Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Norberta Barlickiego 75

13.

Imię nazwisko pielęgniarki
i
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Zalacznik nr 4

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Dotyczy

Świadczenie

udzielenie zamówienia publicznego pn.:

postępowania o

opieki

pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta
Będzina.
Zgodnie z art.

ust.

13

1

i

2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej
„RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Będzina 7. siedziba 42-500

Będzin ul.
2.

11

Listopada 20.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. z którym może się Pani/Pan

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod
-

adresem poczty elektronicznej: iodEDumbedzinp ;

pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.

1

lit. c

RODO w celu

realizacji ustawowych zadań Gminy Będzin związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym

W0.272.73.2018

-

Świadczenie

opieki

pielęgniarskiej nad dziećmi

w

publicznych

przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina na podstawie art. 4 pkt.

zdnia 29 stycznia 2004

r.

-

8

ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji

[Zarządzenie Nr 17/2014 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.20141'. w sprawie: Regulaminu

dotyczacego przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości nieprzekracz 'ąccj
30 000 Euro, co do których nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r.

Prawo zamówień

publicznych zwanym dalej „Zarządzeniem”).
4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty) którym na podstawie

odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym
dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy 7. dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.

Obowiązek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem wynikającym z postanowien Zarzadzenia związanym z udzialem w zamówieniu
5.

publicznym.
6.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Dane

osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia ZOllr. w sprawie instmkcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i

zakresu działania

archiwów zakladowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych,
ktorym podlega Administrator Danych Osobowych.
8.

Posiada Pani/Pan:

-

na podstawie an, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

-

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

';

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, () których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
~

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.Nie przysluguje Pani/Panu:
-

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

~

na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu. wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

1

lit. c RODO.

'

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
zamówienia publicznego ani zmianąposmnowień umowy
.
Wyjaśnienie: prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechawywania. w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej araby fizyczne/' lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 5

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu ............................................

.

w Będzinie pomiędzy:

Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie przy uI.11 Listopada 20, 42-500 Będzin,
NIP 652-24-30-128, REGON 276257446,

reprezentowanym przez:
Łukasza Komoniewskiego Prezydenta Miasta Będzina
zwanym dalej „Administratorem danych"
z siedzibą w .....

................ Regon:

reprezentowaną przez:

............................................................... zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,
,

zwanymi lącznie „Stronami"

zawarta w związku

............................

: łączącą Strony
,

Umową nr

o następującej treści:

5

............................................z dnia

1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie" lub „RODO") w stosunku do danych
powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu.
2, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
1.

i

i

umow1e,

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
wyłącznie w związku z zawartą pomiędzy Stronami umową numer ............................
zdnia w przedmiocie ..................................................... (dalej: Umowa Podstawowa)
oraz zgodnie z niniejszą umowa, RODO ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz: U: 2018 poz. 1000) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne
iorganizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych, do których należą w szczególności:
a) zdolność do ciąglego zapewnienia poufnosci, integralności, dostępności odporności
systemów uslug przetwarzania;
b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostepnosci danych osobowych
dostępu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
3:

i

i

i

i

52

Zakres i cele przetwarzania
.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej
umowy, następujące kategorie danych osobowych imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu, informacje o stanie zdrowia.

.Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez
Podmiot przetwarzający w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej nad dziećmi
w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Dane osobowe powierzone są na czas niezbędny do realizacji Umowy Podstawowej.
Podmiot
przetwarzający nie może przetwarzać powierzonych danych w innym celu niż
.
określony w niniejszej umowie ani podpowierzać innemu podmiotowi bez pisemnej
zgody administratora danych.
.

5 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego
.Podmiot przetwarzający zobowtązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków
technicznych organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których
i

.

mowa w art, 32 RODO.
Podmiot
dolozyc
zobowiązuje się
przetwarzający
przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

należytej

staranności

,Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzaiy powierzone dane
w celu realizacji niniejszej umowy.
.Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia zachowania w tajemnicy
(o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) danych przetwarzanych poprzez
zobowiązanie osób, które upoważnil do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia Ich w Podmiocie
przetwarzającym lub świadczenia przez nich usług na rzez Podmiotu przetwarzającego,
jak po ustaniu stosunku pracy lub świadczenia uslug.
zakończeniu
świadczenia
.Podmiot
uslug związanych
przetwarzający
po
z przetwarzaniem zwraca dane osobowe Administratorowi danych oraz usuwa wszelkie
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa czlonkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
.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 RODO,
.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej
sposób przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności
przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO).
.Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbędnej zwloki zglasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin. Zgloszenie
ostwierdzeniu naruszenia przesyłane jest Administratorowi danych wraz z wszelką
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi danych spelnienie
obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
i

54

Prawo kontroli
.Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, sposobu
wykonywania niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający odnośnie zobowiązań,
o których mowa w Umowie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie
Podmiotu Przetwarzającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym
terminem jej przeprowadzenia.
.Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spelnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
Przetwarzający umożliwi przeprowadzenie kontroli osobie upoważnionej przez
Administratora danych.
.Osoba upoważniona przez Administratora danych realizować będzie prawo kontroli
w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. Po zakończeniu kontroli osoba
kontrolująca obowiązana jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stiNierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.

.

.

5 5

Podpowierzenie
(Treść paraqrafu 5 stosuje sie w sytuacji qdy Podmiot przetwarzający — Wykonawca
umowy bedzie korzystał z usłuq podwykonawców - podpowierzenie)

.Podmiot przetwarzający może po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora danych,
konkretne operacje przetwarzania danych osobowych (dalej
podpowierzyc'
podpowierzenie) w drodze pisemnej umowy (dalej Umowa Podpowierzenia) innym
podmiotom przetwarzającym ( dalej Podprzetwarzający).
.Administrator danych wyraża zgodę, aby Podmiot Przetwarzający podpowierzyl
wykonywanie zadań wynikających z Umowy innemu Podmiotowi przetwarzającemu pod
warunkiem, że:
a) Podmiot przetwarzający powiadomi uprzednio Administratora danych. mailem
lub w formie pisemnej. o swoim zamiarze Podpowierzenia;
b) zakres cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niz wynikający z umowy;
o) przedmiot czas trwania przetwarzania, charakteri cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki
prawa
Administratora danych zostaną zachowane w umowie podpowierzenia odpowiednio
do warunków, opisanych w Umowie;
d)podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami
i

i

i

lub projektami wynikającymi z Umowy;
e) podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych;
f) umowa podpowierzenia zostanie zawarta z innym Podmiotem przetwarzającym
na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki Podmiotu
przetwarzającego, wynikające 2 Umowy, Podmiot przetwarzający zastosuje
odpowiednio do innego Podmiotu przetwarzającego w umowie podpowierzenia;
9) Inny Podmiot przetwarzający spelnia obowiązki wynikające z RODO, nakładane
bezpośrednio na podmiot przetwarzający w rozumieniu Rozporządzenia, w tym
wszczegolnosci obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania

oraz wdrożenia środków technicznych
organizacyjnych zapewniających
bezpieczeństwo przetwarzania danych, o których mowa w Rozporządzeniu.
i

56
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
.

.

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności
za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych
o
jakimkolwiek
w
postępowaniu,
szczególności
lub
administracyjnym
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych okreslonych 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 inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wylącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
Przetwarzający oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych
osobowych niezwlocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od wykrycia
naruszenia, poinformuje otym Administratora danych w formie pisemnego zgloszenia.
Zgloszenie, o którym mowa w ust, 3 musi co najmniej:
a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę
możliwości wskazywać kategorie przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą,
oraz kategorie iprzybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy
naruszenie;
b) zawierac imie
nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych
lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej
i

,

i

i

.

.

.

.

informacji;
c) opisywac mozliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
d) opisywać srodki 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.
W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i2, Podmiot przetwarzającyjest
zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich
dowodów, które pomogą Administratorowi wyjasnic szczególy naruszenia, w tym jego
charakter, skalę, skutki. czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane,
Podmiot Przetwarzający po zakończeniu realizacji uslug wynikających 2 Umowy
Podstawowej zobowiązany jest do niezwlocznego zwrotu powierzonych danych
osobowych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych
na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Administratora danych - dokonac
usunięcia powierzonych danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy

prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
Podmiot Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych
wterminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji uslug, za wyjątkiem danych
podlegających archiwizacji.
Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 7, Podmiot przetwarzający
w terminie 7 dni, złoży Administratorowi danych pisemne oświadczenie potwierdzające
trwałe usunięcie wszystkich powierzonych danych osobowych.

9. Na żądanie Administratora danych, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić
w terminie 30 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych

osobowych..
10.Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie
powstały wobec Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych
osobowych niezgodnego z Umową |ub obowiązkami nałożonymi przez RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
11.Administrator odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec
osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
12.Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 10 11, jeżeli udowodnią,
że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione.
13.Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony są odpowiedzialne
za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 10
11, ponoszą one
odpowiedzialność solidarną.
14.Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania
od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej częsci szkody, za którą ponosi odpowiedzialność,
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 10 11.
15.Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego
Podmiotu
przetwarzającego. dotyczące przetwarzania powierzonych danych
osobowych, jak za działania lub zaniechania wlasne, przez co postanowienia
dotyczące odpowiedzialności Przetwarzającego na warunkach opisanych powyżej
obejmują także odpowiedzialność Przetwarzającego za działania lub zaniechania jego
Podprzetwarzających.
i
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Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa powierzenia obowiązuje na czas realizacji zawartej przez strony Umowy

Podstawowej.
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Rozwiązanie umowy
1.

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 niniejszą umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody

Administratora danych.
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Zasady zachowania poufności
1.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych
od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych

.

.

wjakikolwiek inny sposób. zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
wtajemnicy 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,
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki
lacznosci wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych
poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności
danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
@

10

Postanowienia końcowe
.

.

.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego

oraz Rozporządzenia.
Sądem wlasciwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy bedzie
sąd wlasciwy dla miejsca siedziby Administratora danych.

Administrator danych
przetwarzający
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