Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu,
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 81 – 835 Sopot ul. Kolejowa 14,
adres poczty elektronicznej : mops@mopssopot.pl
strona internetowa bip.mopssopot.pl;
nr telefonu 58 551 44 19, nr faksu 58 555 04 07

Sopot dnia 01.10.2018 r

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie
ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot
tel. 058 551 17 10, 058 551 44 19 fax 058 555 04 07
adres strony internetowej : www.mopssopot.pl
w imieniu Gminy miasta Sopotu
ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie zamówienia na
usługi społeczne art. 138 o w nawiązaniu do art. 6a na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z późn. Zm. ) w procedurze nr DAT.271.2.2.2018.1 dotyczącej
udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro na :
„ ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA Z WYŻYWIENIEM DLA 4
BEZDOMNYCH KOBIET, KLIENTEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie schronienia z wyżywieniem dla 4
bezdomnych kobiet, klientek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w
okresie od 01.11.2018 do 31.10.2020 r.
Wymagania
lp.
1.

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

2.

możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie
miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest
niższa niż 20°C

3.

umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego
umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

4.

umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania
i suszenia odzieży

5.

zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej
wymiany

6.

zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc
w jej zorganizowaniu

7.

zapewnienie usług aktywizacyjnych
samodzielności życiowej i wyjście

8.

zapewnienie usług aktywizacyjnych
aktywności społecznej.

9.

zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób
przebywających w schronisku. W porze nocnej powinna być w schronisku
zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna

10.

W schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej
niż 50 osób przebywających w schronisku.

11.

liczba miejsc w schronisku nie większa niż 80

12.

nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu

13.

nie mniej niż 4m²/osobę, w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż
3m²/osobę

14.

pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają swobodny
dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc,
prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szafy

15.

sanitariaty: urządzenia natryskowe – 1 dla 15 osób, miska ustępowa – 1 dla 10
kobiet, umywalka – 1 dla 5 osób. Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały

ukierunkowanych na
z bezdomności.
ukierunkowanych

na

uzyskanie
wzmacnianie

dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość
przeprowadzenia zabiegów higienicznych
16.

wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowania posiłków
wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne

17.

pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić
funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

18.

pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na
30 osób. W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do
co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób

19.

pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę
ubrań

20.

wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

1.1 Termin świadczenia usługi: 01.11.2018 – 31.10.2020 r.
1.2 Miejscem świadczenia usługi jest placówka prowadzona przez Oferenta, spełniająca
powyższe warunki i przedstawiona przez niego w ofercie
1.3

Zamawiający będzie pokrywał koszty całości pobytu i wyżywienia osoby bezdomnej.

Sposób pokrywania należności za pobyt i wyżywienie osoby bezdomnej będzie
każdorazowo określany w decyzji administracyjnej przekazywanej Wykonawcy.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.
Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści
jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Tadeusza
Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, NIP 585-14-11-941, która winna być dostarczona na
adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 81-835 Sopot ul. Kolejowa 14, pod rygorem
uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Miejski Ośrodek
Pomocy

Społecznej

w

Sopocie,

81- 835

Sopot

ul.

Kolejowa

14

.

Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie ; 81 -835 Sopot, ul. Kolejowa 14
1.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
Zamawiającego.
1.5 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

1.6 Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie usługi oraz nie wnosi przedpłat na
poczet realizowanej usługi.
1.7 Forma składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
1.8 Cena oferty musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę dla zamówienia obejmującą
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków zgodnych ze stawką obowiązującą na dzień składania ofert.
1.9 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrą i słownie.
1.10 Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14
„ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA Z WYŻYWIENIEM DLA 4

BEZDOMNYCH KOBIET, KLIENTEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
Wybór oferty na usługi społeczne nastąpi zgodnie z art. 138 o w nawiązaniu do art.6a i
Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sopocie ; 81-835 Sopot ul. Kolejowa 14
CPV 85311000-2
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Okres związania z ofertą: 30 dni

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
A. cena oferty
Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania wynosi - 60.
B. jakość usług
Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania wynosi - 20
C. odległość wykonywania usługi od siedziby Zamawiającego- 20
a) odległość do 10 km- 20 punktów
b)odległość do 20 km- 10 punktów

c) powyżej 20 km- 0 punktów.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami

1

1. Cena:

cena oferty – maksymalnie 60 punktów
Liczba punktów przyznana ofercie za cenę zostanie obliczona wg wzoru:
Cena najniższa
------------------ x

60

Cena badana
Wynik zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
2.
jakość usług – 20 punktów
lp. Jakość usługi

TAK

1.

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

2.

możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym
zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu,
którego temperatura nie jest niższa niż 20°C

3.

umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia
kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i
gorącego napoju

4.

umożliwienie skorzystania z prysznica,
Umożliwienie prania i suszenia odzieży

5.

zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku
możliwości jej wymiany

6.

zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie
potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu

7.

zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych
uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście
bezdomności.

na
z

8.

zapewnienie usług aktywizacyjnych
wzmacnianie aktywności społecznej.

na

9.

zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż
50 osób przebywających w schronisku. W porze nocnej powinna

wymiany

odzieży.

ukierunkowanych

NIE

być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna
10.

W schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego
na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

11.

liczba miejsc w schronisku nie większa niż 80

12.

nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu

13.

nie mniej niż 4m²/osobę, w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi
nie mniej niż 3m²/osobę

14.

pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno, zapewniają
swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet
pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz
dostęp do szafy

15.

sanitariaty: urządzenia natryskowe – 1 dla 15 osób, miska ustępowa
– 1 dla 10 kobiet, umywalka – 1 dla 5 osób. Pomieszczenia
sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej
wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów
higienicznych

16.

wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowania
posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę
oraz szafki kuchenne

17.

pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami
posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych

18.

pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej
jedną pralkę na 30 osób. W przypadku gdy schronisko nie posiada
suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki
elektrycznej na 30 osób

19.

pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble
umożliwiające wymianę ubrań

20.

wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny

3. Odległość wykonywania usługi od siedziby Zamawiającego
a) odległość do 10 km- 20 punktów
b)odległość do 20 km- 10 punktów
c) powyżej 20 km- 0 punktów.
Termin składania ofert upływa dnia 10 października 2018 roku o godzinie 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 października 2018 roku o
godzinie 13.30. w pokoju nr 1 – 13.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest :
Maciej Azarewicz (zagadnienia merytoryczne) mops@mopssopot.pl
Stanisław Drążkiewicz (zagadnienia proceduralne) mops@mopssopot.pl
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:

-Nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający wymogi art.22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych .
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń.

Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
1. zał. nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1pzp
3. zał. nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24 pzp ust 1
4. zał. nr 4 - Wzór umowy
5. zał. Nr. 5 umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/

Andrzej Czekaj

Załącznik nr 1
………………………
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
My niżej podpisani:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz ……………………………….......................
………………………………………………………………………………
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy, adres, )
W odpowiedzi na ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia
…………………….. października 2018 roku w zapytaniu ofertowym na usługi społeczne
zgodnie art. 138o Pzp i w nawiązaniu do art. 6a Pzp. w trybie zamówienia na usługi
społeczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zm. ) na Zapewnienie Schronienia z
wyżywieniem dla czterech bezdomnych kobiet klientek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie”
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie:
Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet, klientek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie”
z jednym lub trzema posiłkami dla czterech kobiet za cenę:
- Cenę netto za usługę- osobo dobę ( z trzema posiłkami)…………....................................zł
słownie.................................................................................................................……… zł
- Podatek VAT ….%.......................słownie……………………………………….……..zł
- Cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za usługę-osobo dobę …………………….…..zł
słownie…………...................……………………………………………………………zł
- cena brutto trzech posiłków………………………………………………….…………. zł
- cena brutto ciepłego posiłku………………………………………………….………… zł
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r.

3. Usługę będziemy wykonywali w………., przy ul...........................................
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. W razie wybrania naszej ofert zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w zapytaniu ofertowym w terminie i miejscu określonym przez
Zamawiającego.
6. Na niniejszą ofertę składa się ……..kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

.................................................
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

.................. dn. ...................

.......................................................
( podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

......................................,dnia................ 2018r.

Załącznik nr 4
Umowa nr … /2018
zawarta w Sopocie w dniu …………….. pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa
14
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- …………………………
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………….
……………………..
…………………….
……………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w trybie zamówienia na usługi
społeczne art. 138 o w nawiązaniu do art. 6a na podstawie przepisów ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004r
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie schronienia i wyżywienia ………..osobom
bezdomnym, kobietom, klientkom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w
Sopocie w schronisku dla bezdomnych ……………………………..
§2
W celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przyjmować osoby kierowane przez
Zamawiającego i zapewnić im schronienie i wyżywienie .
§3
1. Wykonawca zapewnia osobom skierowanym przez Zamawiającego:
a) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa
intymności i poszanowania godności
b) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą
c) pokoje z przynajmniej jednym oknem, pomieszczenia minimum 4 m2 na osobę,
wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami, stoliki nocne
(dopuszczalne łóżka piętrowe)
d) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury minimum 20ºC
e) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie
stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców lub odrębnego pomieszczenia,

w którym istnieje możliwość czasowego odizolowania osoby tego wymagającej,
której stan zdrowia pozwala na przebywanie w schronisku lub noclegowni
f) zapewnienie miejsca umożliwiającego swoim mieszkańcom spożywanie
posiłków
2. Wykonawca dodatkowo zapewnia warunki opisane w ofercie Zamawiającego
§4
1. Zamawiający pokrywa całość kosztów pobytu i wyżywienia za osoby bezdomne.
2. Sposób pokrywania należności za pobyt i wyżywienie osoby bezdomnej będzie
każdorazowo określany w decyzji administracyjnej przekazywanej Wykonawcy.
3. Zamawiający może skierować Usługobiorcę na pobyt z wyżywieniem w postaci trzech
posiłków , w tym jednego ciepłego, lub pobyt wraz z jednym, ciepłym posiłkiem.
§5
1.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Świadczeniobiorcy pisemnej
informacji o kwocie odpłatności za pobyt w schronisku , stanowiącej iloczyn dni pobytu
oraz kwoty określonej w decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sopocie, przyznającej świadczeniobiorcy pobyt w schronisku.
2.
Informacja o odpłatności będzie przekazywana Świadczeniobiorcy przez Wykonawcę w terminie do 5–ego dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. W ostatnim miesiącu trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania informacji o odpłatności dla Świadczeniobiorcy za ten miesiąc i
przekazania ich ostatniego roboczego dnia miesiąca do siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie.
3.
Potwierdzenie otrzymania przez Świadczeniobiorcę informacji o odpłatności
za realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie przekazywane przez Wykonawcę do MOPS w terminie do 15–ego dnia roboczego każdego miesiąca następującego
po miesiącu rozliczeniowym, z wyjątkiem ostatniego miesiąca trwania umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

§6
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu osoby skierowanej
wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania osoby bezdomnej w placówce .
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych
pisemnych informacji o liczbie bezdomnych i czasie ich rzeczywistego przebywania w
placówce w miesiącu poprzednim do 5-go dnia miesiąca następnego.
Należność za świadczone usługi będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wraz z zestawieniem o którym mowa w § 5
pkt 2, w ciągu 14 dni roboczych
od daty jej otrzymania
w Banku
…………………………………………………………………………………………...
Faktura VAT powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w terminie do 5-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
W miesiącu grudniu rozliczenie powinno zostać rozbite na dwie części. Faktura VAT
za okres od 1 do 15 grudnia wraz z zestawieniem o którym mowa w § 5 pkt 2

powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 18 grudnia. Pozostała część
miesiąca powinna zostać rozliczona do 5 stycznia roku następnego.
§7
1. Zamawiający ma prawo kontroli świadczonych usług przez Wykonawcę na rzecz osób
bezdomnych oraz sposobu wykorzystywania środków finansowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego poinformowania go o każdej
osobie usuniętej ze schroniska i skreślenia tej osoby z ewidencji.
§8
Strony ustalają dobowy koszt pobytu, w schronisku dla bezdomnych , osoby kierowanej
przez Zamawiającego na kwotę:
1. Całodobowy koszt pobytu osoby skierowanej do ………. z trzema posiłkami w tym co
najmniej jednym ciepłym, wynosi ……….. zł.
2. Całodobowy koszt pobytu osoby skierowanej do ………….z jednym ciepłym,
posiłkiem wynosi ……….. zł.

§9
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w podejmowaniu działań w zakresie pracy
socjalnej i reintegracji społecznej .
§ 10
Strony uzgadniają, że integralną częścią umowy jest
1. Regulamin Schroniska dla bezdomnych
2. Oferta Wykonawcy
3. Wzór skierowania stanowiący załącznik do niniejszej umowy

§ 11
W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia skierowanego przez Zamawiającego klienta
Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek.
§ 12
W przypadku nie zagwarantowania przez Gminę środków na realizację przedmiotu
zamówienia w 2019 roku, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby klientów
korzystających z usług.
§13
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 01 listopada 2018 roku do dnia 31
października 2020 roku.
§14

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC
obejmującej przedmiot umowy przez cały czas jej trwania .
§15
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia, liczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w
którym złożono pisemne wypowiedzenie.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego , że Wykonawca nie wywiązuje się z
przyjętych obowiązków, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej
umowy w trybie natychmiastowym.
§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
§17
Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§18
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik do umowy nr……………….

Sopot ……………………

Schronisko…………………

Skierowanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prosi o zapewnienie schronienia
Panu/Pani ……………………..……………………………………
od dnia…… ………. do ………… z trzema/jednym ciepłym posiłkiem dziennie.
Sposób pokrywania należności za pobyt i wyżywienie osoby bezdomnej będzie każdorazowo
określany w decyzji administracyjnej przekazywanej Wykonawcy.
MOPS w Sopocie pokrywa koszty pobytu i wyżywienia.

Otrzymują :
1. adresat
2. a/a

Załącznik nr 5
UMOWA NR……/2018
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …….……………w .........................
pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81 – 835 Sopot
reprezentowanym przez:

……………………..
zwanym dalej „Administratorem”
a
………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
zwaną dalej „Przetwarzającym”.

Niniejsza umowa stanowi następstwo umowy nr ................ z dnia.................... pomiędzy
Gminą Miasta Sopotu- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie a ...................

§ 1.
Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych
sformułowań:
1) Rozporządzenie” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
2) „Dane” – dane osobowe powierzone przez Administratora Przetwarzającemu
§ 2.

1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych a Przetwarzający powierzenie przetwarzania danych osobowych przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego jest realizacja zadania ...........................................................na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie, szczegółowo opisanego w umowie nr ....................... z
dnia ..........................................
3. Administrator oświadcza, że jest nadal administratorem danych, które powierza oraz, że
jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
4. Przetwarzający może przetwarzać Dane wyłącznie w celu przewidzianym w ust.2.
5. Zakres powierzonych do przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie:………………dane, które będą
przetwarzane…………………………… oraz kategorie osób
§ 3.
1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą staranności zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
§4
2.

Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na
celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
5. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez
Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości ( w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
§5
1.

Przetwarzający , biorąc od uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
2. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje ,
pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia .

3. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów,
w tym inspekcji
i przyczynia się do nich.
§6
1.

2.

Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych
zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust.1 Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usuniecie wszystkich Danych.
§7

1.

Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej zgody Administratora.
2. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzajacemu wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z
uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych .
§8
Przetwarzający prowadzi rejestr ( przy danych wrażliwych) wszystkich kategorii
czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający
następujące informacje:
1) nazwa oraz dane kontaktowe Przetwarzającego oraz Administratora w mieniu którego
działa Przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie-przedstawiciela Przetwarzającego
oraz inspektora ochrony danych;
2) Kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora
3) Jeżeli jest to możliwe , ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia.
§9
1.

Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, ustawą, rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przetwarzający zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy przekazanych danych osobowych,
nie przetwarzać ich w sposób inny niż określony Umową, w szczególności nie udostępniać otrzymanych danych osobowych osobom trzecim, również po zakończeniu realizacji
niniejszej umowy.
3. Przyjmujący oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz,
że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do

4.
5.

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy…. Nazwa umowy podstawowej….. posiadających odpowiednie upoważnienie.
Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
§ 10

1.

Przetwarzający zobowiązuje się do powiadomienia, w czasie 24 godzin , Administratora
o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych
w wyniku realizacji umowy. Umożliwia także Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwila ich dokonania,
w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędna dokumentacją dotycząca naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie
obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
§ 11
1. Administrator jest uprawniony do kontrolowania Przetwarzającego w zakresie przetwarzania powierzonych Danych , co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa o ochronie danych osobowych. W ramach prawa kontroli Administrator może żądać
od Przetwarzającego:
1) Udzielenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień
2) Udostępnienia pomieszczeń i sprzętu Przetwarzającego, za pomocą których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
2. Administrator ma prawo do poddawania przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczania danych osobowych stosowanych przez Przyjmującego
3. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w toku kontroli przeprowadzonej przez Administratora.
4. Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia wszystkich środków wymaganych przez
art., 32 rozporządzenia. Powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, w tym między innymi w stosownym przypadku:
1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
2) zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania;
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
w razie incydentu fizycznego lub technicznego
4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, które maja zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§ 12
Przyjmujący jest zobowiązany powiadomić Powierzającego o każdej kontroli Danych
Osobowych , jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem danych osobowych oraz o każdym
piśmie dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych.

§ 13
1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia .
2. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
3. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Przetwarzającego, w następstwie, czego Administrator, jako administrator danych
osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą
grzywny, Przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.
§ 14
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.10.2020 r.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie
wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Administrator

Przetwarzający

