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TThhiiss  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  

HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  ffoorrmm  iiss  jjooiinnttllyy  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiiccee  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  FFiinnaannccee  

((AANNFF)),,  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoommppttrroolllleerr  ((CCTTRR))  aanndd  tthhee  OOppeerraattiioonnaall  SSeerrvviicceess  

DDiivviissiioonn//DDiivviissiioonn  ooff  PPuurrcchhaasseedd  SSeerrvviicceess  ((OOSSDD)),,  ffoorr  uussee  bbyy  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ooff  

MMaassssaacchhuusseettttss  ((““SSttaattee””))  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  CCoonnttrraaccttoorr  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  

ccoonnttrraacctt  ttoo  pprroovviiddee    HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  ttoo  CCoommmmoonnwweeaalltthh  cclliieennttss..    

AAnnyy  cchhaannggeess  oorr  eelleeccttrroonniicc  aalltteerraattiioonnss  bbyy  eeiitthheerr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  vveerrssiioonn  ooff  tthhiiss  ffoorrmm,,  aass  jjooiinnttllyy  ppuubblliisshheedd  bbyy  

AANNFF,,  CCTTRR  aanndd  OOSSDD,,  sshhaallll  bbee  vvooiidd..    UUppoonn  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  

ffiilliinngg  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  CCTTRR,,  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  

HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  wwiillll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  bbyy  rreeffeerreennccee  iinnttoo  aannyy  CCoonnttrraacctt  

ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  aannyy  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  ssuuppeerrsseeddiinngg  llaaww  oorr  rreegguullaattiioonn  rreeqquuiirriinngg  aa  

ddiiffffeerreenntt  CCoonnttrraacctt  ffoorrmm..    IIttss  pprroovviissiioonnss  aarree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  880088  CCMMRR  11..0000  aanndd  aannyy  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  CCoonnttrraacctt((ss)),,  

aass  wweellll  aass  aannyy  aapppplliiccaabbllee  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  880088  CCMMRR  22..0000  oorr  880011  

CCMMRR  2211..0000..    TThhiiss  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  

SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  iiss  eeffffeeccttiivvee  uuppoonn  ssiiggnnaattuurree  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  oorr  JJuullyy  11,,  11999977,,  

wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr,,  aanndd  ssuuppeerrsseeddeess  tthhee  MMaasstteerr  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  GGeenneerraall  

CCoonnddiittiioonnss  aapppprroovveedd  bbyy  AANNFF  oonn  MMaayy  11,,  11999955..    

11..    CCoonnttrraacctt  EEffffeeccttiivvee  SSttaarrtt  DDaattee..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  vveerrbbaall  oorr  ootthheerr  

rreepprreesseennttaattiioonnss  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  880011  CCMMRR  2211..0000,,    

tthhee  eeffffeeccttiivvee  ssttaarrtt  ddaattee  ooff  aa  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  tthhee  llaatteerr  ooff::    tthhee  ddaattee  tthhee  CCoonnttrraacctt  

wwaass  eexxeeccuutteedd  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  ssiiggnnaattoorryy  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr;;  tthhee  ddaattee  tthhee  

CCoonnttrraacctt  wwaass  eexxeeccuutteedd  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  ssiiggnnaattoorryy  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt;;  tthhee  ddaattee  

ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  CCoonnttrraacctt;;  oorr,,  tthhee  ddaattee  ooff  SSeeccrreettaarriiaatt  aauutthhoorriizzaattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

MM..GG..LL..  cc..  2299,,  §§2299BB..  

22..    PPaayymmeennttss  AAnndd  CCoommppeennssaattiioonn..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  oonnllyy  bbee  ccoommppeennssaatteedd  

ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeelliivveerreedd  aanndd  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

880011  CCMMRR  2211..0000,,  880088  CCMMRR  11..0000  aanndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aa  

CCoonnttrraacctt..    AAllll  CCoonnttrraacctt  ppaayymmeennttss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroopprriiaattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

MM..GG..LL..  cc..  2299,,  §§2266,,  oorr  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssuuffffiicciieenntt  nnoonn--aapppprroopprriiaatteedd  ffuunnddss  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  aa  CCoonnttrraacctt,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinntteerrcceepptt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  MM..GG..LL..  

cc..  77AA,,  §§33  aanndd  881155  CCMMRR  99..0000..    IInn  nnoo  eevveenntt  sshhaallll  ppaayymmeennttss  uunnddeerr  aannyy  CCoonnttrraacctt  

eexxcceeeedd  tthhee  rraattee  oorr  mmaaxxiimmuumm  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  oorr  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  ooffff--sseett  

ccoossttss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  rreeiimmbbuurrssaabbllee  uunnddeerr  CCoommmmoonnwweeaalltthh  ccoonnttrraaccttss  uunnddeerr  aannyy  

pprroovviissiioonn  ooff  llaaww,,  iinncclluuddiinngg  MM..GG..LL..  cc..  77,,  §§5566  aanndd  880088  CCMMRR  11..0000..    UUppoonn  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  hhaass  nnoott  pprroovviiddeedd  sseerrvviicceess  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  bbiilllleedd,,  hhaass  bbiilllleedd  ffoorr  sseerrvviicceess  ttoo  aannyy  cclliieenntt  wwhhoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  

kknneeww  oorr  sshhoouulldd  hhaavvee  kknnoowwnn  wwaass  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  sseerrvviicceess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteerrmmss  

ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt,,  hhaass  rreecceeiivveedd  dduupplliiccaattee  oorr  ootthheerrwwiissee  eexxcceessss  ppaayymmeennttss,,  hhaass  uusseedd  

CCoonnttrraacctt  ppaayymmeennttss  ffoorr  nnoonn--rreeiimmbbuurrssaabbllee  eexxppeennsseess  oorr  ootthheerrwwiissee  ffaaiilleedd  ttoo  

ppeerrffoorrmm  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  oorr  880088  CCMMRR  11..0044,,  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy,,  uuppoonn  rreeaassoonnaabbllee  nnoottiiccee  aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn,,  ddeellaayy,,  

ddiissaallllooww,,  sseett--ooffff  oorr  rreeccoouupp  ppaayymmeennttss..  

33..    CCoonnttrraaccttoorr  PPaayymmeenntt  MMeecchhaanniissmm..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  ppaaiidd  uussiinngg  tthhee  

PPaayymmeenntt  VVoouucchheerr  SSyysstteemm  uunnlleessss  aa  ddiiffffeerreenntt  ppaayymmeenntt  mmeecchhaanniissmm  iiss  aaggrreeeedd  

uuppoonn  iinn  tthhee  CCoonnttrraacctt..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ttiimmeellyy  ssuubbmmiitt  iinnvvooiicceess  ((PPaayymmeenntt  

VVoouucchheerrss  --  FFoorrmm  PPVV))  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  aa  

CCoonnttrraacctt..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  rreevviieeww  aanndd  rreettuurrnn  rreejjeecctteedd  iinnvvooiicceess  wwiitthhiinn  

ffiifftteeeenn  ((1155))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  wwiitthh  aa  wwrriitttteenn  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  rreejjeeccttiioonn..    PPaayymmeennttss  

sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  bbiillll  ppaayyiinngg  ppoolliiccyy  iissssuueedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  ooff  

tthhee  CCoommppttrroolllleerr  aanndd  881155  CCMMRR  44..0000,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ppaayymmeenntt  ppeerriiooddss  lliisstteedd  iinn  aa  

CCoonnttrraacctt  ooff  lleessss  tthhaann  ffoorrttyy--ffiivvee  ((4455))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  aann  iinnvvooiiccee  

sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  oonnllyy  ttoo  eennaabbllee  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  eeaarrllyy  

ppaayymmeenntt  iinncceennttiivveess  aanndd  sshhaallll  nnoott  ssuubbjjeecctt  aannyy  ppaayymmeenntt  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhee  ffoorrttyy--

ffiivvee  ((4455))  ddaayy  ppeerriioodd  ttoo  aa  ppeennaallttyy..  

44..      CCoonnttrraacctt  TTeerrmmiinnaattiioonn  OOrr  SSuussppeennssiioonn..  

aa..  PPrroocceedduurreess..    AA  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  tteerrmmiinnaattee  oonn  tthhee  ddaattee  ssppeecciiffiieedd  iinn  aa  CCoonnttrraacctt,,  

uunnlleessss  tthhiiss  ddaattee  iiss  pprrooppeerrllyy  aammeennddeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  llaawwss  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  pprriioorr  ttoo  tthhiiss  ddaattee,,  oorr  uunnlleessss  tteerrmmiinnaatteedd  oorr  ssuussppeennddeedd  uunnddeerr  tthhiiss  

SSeeccttiioonn  uuppoonn  aannyy  ooff  tthhee  eevveennttss  oorr  ccoonnddiittiioonnss  sseett  ffoorrtthh  bbeellooww..    DDuurriinngg  tthhee  

nnoottiiccee  ppeerriioodd  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn,,  tthhee  ppaarrttiieess  mmaayy  aaggrreeee  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  

ccoonnddiittiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthhiinn  tthhee  nnoottiiccee  ooff  

tteerrmmiinnaattiioonn..    GGrroouunnddss  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  aarree::    ii))  IImmmmeeddiiaattee  

TTeerrmmiinnaattiioonn::    AAbbsseennccee  ooff  FFuunnddiinngg  oorr  EEmmeerrggeennccyy..  AA  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  tteerrmmiinnaattee  

iimmmmeeddiiaatteellyy  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccoonnddiittiioonnss::  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aapppprroopprriiaattiioonn,,  aalllloottmmeenntt,,  aavvaaiillaabbiilliittyy  oorr  

aauutthhoorriizzaattiioonn  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  ddiisscchhaarrggee  iittss  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  CCoonnttrraacctt  

iinn  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr;;  aa  ppaarrttyy’’ss  ddeeffaauulltt,,  bbrreeaacchh  oorr  aannyy  iinntteerrvveenniinngg  ccaassuuaallttyy  wwhhiicchh  

ppoosseess  aann  iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  lliiffee,,  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  ooff  aa  cclliieenntt;;  tthhee  iinnddiiccttmmeenntt  

ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  oorr  oonnee  ooff  iittss  pprriinncciippaallss  oorr  ooffffiicceerrss  ffoorr  aann  ooffffeennssee  oorr  ooffffeennsseess  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  sseerrvviicceess;;  ffrraauudduulleenntt  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  iinn  iittss  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh;;  oorr  tthhee  ffiilliinngg  ffoorr  bbaannkkrruuppttccyy  

bbyy  aa  CCoonnttrraaccttoorr..    iiii))  EEaarrllyy  TTeerrmmiinnaattiioonn::  BBrreeaacchh  oorr  DDeeffaauulltt,,  RReedduuccttiioonn  ooff  

FFuunnddiinngg  oorr  CChhaannggee  iinn  LLaaww..    AA  CCoonnttrraacctt  mmaayy  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  pprroovviiddiinngg  nnoottiiccee  

ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  nnoott  lleessss  tthhaann  ffoorrttyy--ffiivvee  ((4455))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  aafftteerr  ddaattee  ooff  

nnoottiiccee  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  eeiitthheerr  ppaarrttyy  mmaayy  tteerrmmiinnaattee  iiff  tthhee  ootthheerr  

ppaarrttyy  ffaaiillss  ttoo  ffuullffiillll  iittss  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt,,  iinncclluuddiinngg  ppaarrttiiaall  oorr  

ccoommpplleettee  nnoonn--ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn;;  tthheerree  iiss  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  ffuunnddss  

aapppprroopprriiaatteedd  ffoorr  CCoonnttrraaccttss;;  oorr  iiff  aannyy  ssttaattuuttee  oorr  rreegguullaattiioonn  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  

ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  cchhaannggeedd,,  ddiiffffeerreennttllyy  iinntteerrpprreetteedd  bbyy  aa  ccoouurrtt  oorr  ootthheerr  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy,,  nneewwllyy  eennaacctteedd,,  aaddoopptteedd  oorr  pprroommuullggaatteedd  ssoo  aass  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  bbuurrddeennss  

oonn  eeiitthheerr  ppaarrttyy  iinn  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  

bbeeyyoonndd  tthhoossee  eexxiissttiinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eexxeeccuuttiioonn..  FFoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ffoorr  bbrreeaacchh  oorr  

ddeeffaauulltt,,  tthhee  ppaarrttyy  mmuusstt  ssppeecciiffyy  tthhee  aalllleeggeedd  ddeeffaauulltt  oorr  bbrreeaacchh  iinn  wwrriittiinngg,,  

aalllloowwiinngg  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  bbuutt  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ccaalleennddaarr  ddaayyss,,  ffoorr  

ccoorrrreeccttiioonn..    FFoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  dduuee  ttoo  rreedduuccttiioonn  iinn  ffuunnddiinngg,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  

aalltteerrnnaattiivveellyy  pprroovviiddee  aa  ccoonnddiittiioonnaall  nnoottiiccee  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  wwiitthh  aa  pprrooppoosseedd  

aammeennddmmeenntt  ttoo  aa  CCoonnttrraacctt..    iiiiii))    TTeerrmmiinnaattiioonn  wwiitthhoouutt  CCaauussee..    EEiitthheerr  ppaarrttyy  mmaayy  

tteerrmmiinnaattee  tthhee  CCoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  ccaauussee  uuppoonn  pprroovviissiioonn  ooff  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  

ootthheerr  aatt  lleeaasstt  ssiixxttyy  ((6600))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  bbeeffoorree  iittss  eeffffeeccttiivvee  ddaattee..    WWhheetthheerr  oorr  nnoott  

ccaauussee  ttoo  tteerrmmiinnaattee  eexxiissttss  uunnddeerr  aannyy  ootthheerr  pprroovviissiioonn,,  aa  ppaarrttyy  mmaayy  eelleecctt  ttoo  

tteerrmmiinnaattee  wwiitthhoouutt  ccaauussee..  

bb..  OObblliiggaattiioonnss  UUppoonn  TTeerrmmiinnaattiioonn..    UUppoonn  tteerrmmiinnaattiioonn,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  

hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobblliiggaattiioonnss::    ii))  TTrraannssffeerr  ooff  CClliieennttss..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  

uussee  iittss  bbeesstt  eeffffoorrttss  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  cclliieennttss  bbeeiinngg  sseerrvveedd  

uunnddeerr  tthhee  CCoonnttrraacctt  ffoorr  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  wwhhiillee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

aarrrraannggeess  ffoorr  tthheeiirr  ttrraannssffeerr,,  aanndd  sshhaallll  ccooooppeerraattee  ffuullllyy  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt''ss  

eeffffoorrttss  ttoo  ttrraannssffeerr  cclliieennttss..    iiii))    CClliieenntt  RReeccoorrddss..    CClliieenntt  rreeccoorrddss  mmaaiinnttaaiinneedd  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  rreemmaaiinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  66,,  77  aanndd  1111dd..    HHoowweevveerr,,  wwhheerree  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  

ccoonnttiinnuuiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  cclliieennttss  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraacctt,,  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  mmuusstt,,  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  pprroovviiddee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  nneeww  

CCoonnttrraaccttoorr  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  cclliieenntt  rreeccoorrddss  ooff  sseerrvviicceess  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt..    TThhee  rreeaassoonnaabbllee  ccoosstt  ooff  ssuucchh  ttrraannssffeerr  wwiillll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt..    iiiiii))    RReeppoorrttss  aanndd  OOtthheerr  DDooccuummeennttss..    AAllll  ddooccuummeennttss,,  ddaattaa,,  ssttuuddiieess,,  

aanndd  rreeppoorrttss  rreellaatteedd  ttoo  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr,,  uunnlleessss  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ddiirreeccttss  ootthheerrwwiissee..    iivv))    

FFuurrnniisshhiinnggss  aanndd  EEqquuiippmmeenntt..    TThhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  

tthhee  CCoonnttrraaccttoorr''ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  

uunnddeerr  880088  CCMMRR  11..0000..    vv))    PPaayymmeenntt..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ffoorr  aallll  

aauutthhoorriizzeedd  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  uupp  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  22..    IInn  aaddddiittiioonn,,  iiff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreemmoovvee  

cclliieennttss  ffrroomm  aa  ffaacciilliittyy  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  ffaaiillss  ttoo  rreemmoovvee  ssaaiidd  

cclliieennttss,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  aaggrreeeedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  sseett  

ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  22,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  rraattee  ccoonnttaaiinneedd  iinn  iittss  

tteerrmmiinnaatteedd  CCoonnttrraacctt  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  pprroovviiddee  sseerrvviicceess  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  

tteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  uunnttiill  ssuucchh  cclliieennttss  aarree  rreemmoovveedd..    vvii))    SSuubbsseeqquueenntt  AAuuddiitt..    IIff  aa  

CCoonnttrraacctt  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  wwiitthhoouutt  iinnssppeeccttiioonn,,  rreevviieeww  oorr  aauuddiitt,,  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

rreettaaiinnss  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonndduucctt  aann  iinnssppeeccttiioonn,,  rreevviieeww,,  oorr  aauuddiitt  aanndd  ttoo  ddiissaallllooww  

rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  oorr  rreeccoovveerr  ffuunnddss  iiff  aannyy  ffiinnddiinngg  wwaarrrraannttss  ssuucchh  aaccttiioonn..      

55..    WWrriitttteenn  NNoottiiccee..    AAnnyy  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ddeelliivveerreedd  aanndd  rreecceeiivveedd  wwhheenn  

ssuubbmmiitttteedd  iinn  wwrriittiinngg,,  iinn  ppeerrssoonn  oorr  wwhheenn  ddeelliivveerreedd  bbyy  aannyy  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  

mmeetthhoodd  eevviiddeenncciinngg  aaccttuuaall  rreecceeiipptt  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr..  

66..    CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  MM..GG..LL..  cc..  6666AA  iiff  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  bbeeccoommeess  aa  ""hhoollddeerr""  ooff  ""ppeerrssoonnaall  ddaattaa""..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  aallssoo  

pprrootteecctt  tthhee  pphhyyssiiccaall  sseeccuurriittyy  aanndd  rreessttrriicctt  aannyy  aacccceessss  ttoo  ppeerrssoonnaall  oorr  ootthheerr  

DDeeppaarrttmmeenntt  ddaattaa  iinn  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr''ss  ppoosssseessssiioonn,,  oorr  uusseedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  iinn  

tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  CCoonnttrraacctt,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt''ss  ppuubblliicc  rreeccoorrddss,,  ddooccuummeennttss,,  ffiilleess,,  ssooffttwwaarree,,  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ssyysstteemmss..  

77..    RReeccoorrdd--kkeeeeppiinngg  AAnndd  RReetteennttiioonn,,  IInnssppeeccttiioonn  OOff  RReeccoorrddss..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  

sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  rreeccoorrddss,,  bbooookkss,,  ffiilleess  aanndd  ootthheerr  ddaattaa  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  880088  CCMMRR  

11..0000  aanndd  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  aa  CCoonnttrraacctt  aanndd  iinn  ssuucchh  ddeettaaiill  aass  sshhaallll  pprrooppeerrllyy  

ssuubbssttaannttiiaattee  ccllaaiimmss  ffoorr  ppaayymmeenntt  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt,,  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  rreetteennttiioonn  
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ppeerriioodd  ooff  sseevveenn  ((77))  yyeeaarrss  bbeeggiinnnniinngg  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  

aafftteerr  tthhee  ffiinnaall  ppaayymmeenntt  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt,,  oorr  ssuucchh  

lloonnggeerr  ppeerriioodd  aass  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  aannyy  

lliittiiggaattiioonn,,  ccllaaiimm,,  nneeggoottiiaattiioonn,,  aauuddiitt  oorr  ootthheerr  iinnqquuiirryy  iinnvvoollvviinngg  aa  CCoonnttrraacctt..    TThhee  

CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  wwrriitttteenn  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  

aaccccoouunnttiinngg,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppeerrssoonnnneell  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  nneeppoottiissmm  ppoolliicciieess..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  hhaavvee  aacccceessss,,  

aass  wweellll  aass  aannyy  ppaarrttiieess  iiddeennttiiffiieedd  uunnddeerr  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  119955,,  dduurriinngg  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr’’ss  rreegguullaarr  bbuussiinneessss  hhoouurrss  aanndd  uuppoonn  rreeaassoonnaabbllee  pprriioorr  nnoottiiccee,,  ttoo  ssuucchh  

rreeccoorrddss,,  iinncclluuddiinngg  oonn--ssiittee  rreevviieewwss  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  rreeccoorrddss  aatt  aa  rreeaassoonnaabbllee  

eexxppeennssee..  

88..    AAssssiiggnnmmeenntt..    NNoo  lliiaabbiilliittyy,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  oobblliiggaattiioonn,,  dduuttyy  oorr  iinntteerreesstt  uunnddeerr  

aa  CCoonnttrraacctt  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd,,  ddeelleeggaatteedd,,  aassssuummeedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd,,  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  

ppaarrtt,,  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  oorr  aa  ccoouurrtt  aappppooiinntteedd  rreecceeiivveerr  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  aassssiiggnn  pprreesseenntt  

aanndd  pprroossppeeccttiivvee  ccllaaiimmss  ffoorr  mmoonneeyy  dduuee  ttoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  CCoonnttrraacctt  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  MM..GG..LL..  cc..110066,,  §§99--331188..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  oorr  ccoouurrtt  aappppooiinntteedd  

rreecceeiivveerr  mmuusstt  pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  nnoottiiccee  ooff  aassssiiggnnmmeenntt  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  

ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  eennaabbllee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  vveerriiffyy  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  

aassssiiggnnmmeenntt..    PPaayymmeennttss  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttyy  aassssiiggnneeeess  wwiillll  bbee  pprroocceesssseedd  aass  iiff  ssuucchh  

ppaayymmeennttss  wweerree  bbeeiinngg  mmaaddee  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthheessee  ppaayymmeennttss  wwiillll  

bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinntteerrcceepptt,,  ooffffsseett,,  ccoouunntteerr  ccllaaiimmss  oorr  aannyy  ootthheerr  DDeeppaarrttmmeenntt  rriigghhttss  

wwhhiicchh  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  SSttaattee  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr..  

99..    SSuubbccoonnttrraaccttiinngg  BByy  CCoonnttrraaccttoorr..    AAnnyy  ssuubbccoonnttrraacctt  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  ffuullffiilllliinngg  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt  mmuusstt  

bbee  iinn  wwrriittiinngg,,  aauutthhoorriizzeedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  

wwiitthh  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  aanndd  

CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  aanndd  aa  CCoonnttrraacctt..    WWhheenn  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ffuurrnniisshheess  ffeeddeerraall  ffuunnddss  ttoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr,,  wwhhiicchh  aarree  bbeeiinngg  ppaasssseedd  

ddoowwnn  ttoo  aa  ssuubbccoonnttrraaccttoorr,,  tthhee  ssuubbccoonnttrraacctt  mmuusstt  ccoonnttaaiinn  aa  pprroovviissiioonn  tthhaatt  tthhee  

ssuubbccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  ffeeddeerraall  ssiinnggllee  aauuddiitt,,  ccoosstt  pprriinncciipplleess  

aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreeqquuiirreemmeenntt  ssttaannddaarrddss..    SSuubbccoonnttrraaccttss  wwiillll  nnoott  rreelliieevvee  oorr  

ddiisscchhaarrggee  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  ffrroomm  aannyy  dduuttyy,,  oobblliiggaattiioonn,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy  oorr  lliiaabbiilliittyy  

aarriissiinngg  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt..    TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  ccooppiieess  ooff  aallll  

ssuubbccoonnttrraaccttss  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  bboouunndd  bbyy  aannyy  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  

ssuubbccoonnttrraacctt  ttoo  wwhhiicchh  iitt  iiss  nnoott  aa  ppaarrttyy..  

1100..    AAffffiirrmmaattiivvee  AAccttiioonn,,  NNoonn--DDiissccrriimmiinnaattiioonn  IInn  HHiirriinngg,,    EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  

SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  llaawwss,,  

rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  pprroommoottiinngg  ffaaiirr  eemmppllooyymmeenntt  pprraaccttiicceess  oorr  pprroohhiibbiittiinngg  

eemmppllooyymmeenntt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  uunnffaaiirr  llaabboorr  pprraaccttiicceess..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  

nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  ootthheerrwwiissee  

mmeeeettss  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  ffoorr  sseerrvviicceess,,  oorr  iinn  tthhee  hhiirriinngg  ooff  aannyy  aapppplliiccaanntt  ffoorr  

eemmppllooyymmeenntt  nnoorr  sshhaallll  aannyy  qquuaalliiffiieedd  eemmppllooyyeeee  bbee  ddeemmootteedd,,  ddiisscchhaarrggeedd  oorr  

ootthheerrwwiissee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  tthhee  tteennuurree,,  ppoossiittiioonn,,  pprroommoottiioonnaall  

ooppppoorrttuunniittiieess,,  wwaaggeess,,  bbeenneeffiittss  oorr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthheeiirr  eemmppllooyymmeenntt  

bbeeccaauussee  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  aanncceessttrryy,,  aaggee,,  sseexx,,  rreelliiggiioonn,,  ddiissaabbiilliittyy,,  

ssttaattuuss  aass  aa  VViieettnnaamm  EErraa  VVeetteerraann,,  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn  oorr  ffoorr  eexxeerrcciissiinngg  aannyy  rriigghhttss  

oorr  bbeenneeffiittss  aaffffoorrddeedd  bbyy  llaaww..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  ccoommmmiittss  ttoo  ppuurrcchhaassiinngg  ssuupppplliieess  

aanndd  sseerrvviicceess  ffrroomm  cceerrttiiffiieedd  mmiinnoorriittyy  oorr  wwoommeenn--oowwnneedd  bbuussiinneesssseess,,    ssmmaallll  

bbuussiinneesssseess  oorr  bbuussiinneesssseess  oowwnneedd  bbyy  ssoocciiaallllyy  oorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  

ppeerrssoonnss  oorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  aanndd  aaggrreeeess  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  aaffffiirrmmaattiivvee  

aaccttiioonn  pprrooggrraammss  rreeqquuiirreedd  bbyy  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  222277,,  oorr  aannyy  ssuucccceessssoorr  pprroovviissiioonnss..  

1111..      HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  CCoonnttrraaccttiinngg  PPrroovviissiioonnss  

aa..  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  SSttaannddaarrddss..    IIff  aa  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  

sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprriinncciipplleess  iinn  tthhee  MMaassssaacchhuusseettttss  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall’’ss  

““GGuuiiddee  ffoorr  BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss  ooff  CChhaarriittaabbllee  OOrrggaanniizzaattiioonnss””  aanndd  wwiitthh  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ffoorr  bbooaarrddss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaann  IInnssttiittuuttee  ooff  CCeerrttiiffiieedd  PPuubblliicc  

AAccccoouunnttaannttss  ((AAIICCPPAA))’’ss  ssttaatteemmeennttss  oonn  aauuddiittiinngg  ssttaannddaarrddss,,  aass  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaggrreeeess  tthhaatt::  ii))  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr’’ss  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  ((aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  

AAIICCPPAA’’ss  FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  BBooaarrdd  SSttaatteemmeenntt  nnuummbbeerr  5577))  wwiillll    

nnoott  ccoommpprriissee  mmoorree  tthhaann  3300%%  ooff  tthhee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr’’ss  bbooaarrdd  

oorr  aannyy  ooff  tthhee  bbooaarrdd’’ss  ccoommmmiitttteeeess  oorr  ssuubbccoommmmiitttteeeess;;  aanndd,,  iiii))  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr’’ss  

BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  aapppprroovvee  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr’’ss  aauuddiitt  ffiirrmm,,  

wwiillll  aannnnuuaallllyy  rreevviieeww  iittss  eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorr’’ss  oorr  ootthheerr  mmoorree  sseenniioorr  mmaannaaggeerr’’ss  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  sseett  tthhaatt  ppeerrssoonn’’ss  ccoommppeennssaattiioonn  bbyy  ffoorrmmaall  vvoottee,,  aanndd  wwiillll  mmeeeett  

aass  ffrreeqquueennttllyy  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr’’ss  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhiiss  

sseeccttiioonn..    WWhheerree  tthhee  bbooaarrdd  mmeeeettss  lleessss  tthhaann  ttwwoo  ttiimmeess  dduurriinngg  iittss  ffiissccaall  yyeeaarr,,  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  iittss  bbooaarrdd  ssttrruuccttuurree  aanndd  tthhee  ddaatteess  ooff  

eeaacchh  bbooaarrdd  aanndd  ssuubbccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  iittss  UUnniiffoorrmm  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  

aanndd  IInnddeeppeennddeenntt  AAuuddiittoorr’’ss  RReeppoorrtt  ((UUFFRR))..  

bb..  CClliieenntt  CCaarree  aanndd  UUssee  ooff  FFuunnddss..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  

aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  llaaww  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ccaarree  ooff  cclliieennttss  aanndd  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  

aanndd  rreeppoorrttiinngg  ooff  ssuussppeecctteedd  cclliieenntt  aabbuussee  oorr  nneegglleecctt..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  

pprroovviiddee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthh  ccooppiieess  ooff  aallll  lleeggaallllyy  mmaannddaatteedd  rreeppoorrttss  ooff  cclliieenntt  

aabbuussee  oorr  nneegglleecctt  wwhheerree  tthhee  aalllleeggeedd  aabbuussee  oorr  nneegglleecctt  wwaass  aa  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  

ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  uunnddeerr  aa  CCoonnttrraacctt  aanndd  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  

aallll  aaddddiittiioonnaall  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  rreellaattiivvee  ttoo  cclliieenntt  aabbuussee  aanndd  nneegglleecctt  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  CCoonnttrraacctt..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannyy  ssttaannddaarrddss  cciitteedd  

iinn  aa  CCoonnttrraacctt  ffoorr  tthhee  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  ppoossiittiioonnss  wwhheerree  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ccrriimmiinnaall  rreeccoorrddss,,  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  pprrooooff  ooff  ccrriimmiinnaall  rreeccoorrdd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  ccaannddiiddaatteess  pprriioorr  ttoo  hhiirree  aanndd  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittiieess  

ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  hhiirree..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  aallssoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  llaawwss  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  aanndd  ccoonnttrraaccttuuaall  pprroovviissiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  uussee  ooff  cclliieenntt  ffuunnddss,,  

pprrooppeerrttyy  oorr  ootthheerr  rreessoouurrcceess..  

cc..  AAnnnnuuaall  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  aannyy  

ssuubbccoonnttrraaccttoorr  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaabbllee  aannnnuuaall  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrttiinngg  

rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  ffoorrtthh  iinn  880088  CCMMRR  11..0000  aanndd  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  UUFFRR..    AAnnyy  

nnoonnpprrooffiitt  CCoonnttrraaccttoorr  rreecceeiivviinngg  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ooff  ffeeddeerraall  ffuunnddss  

tthhrroouugghh  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  OOffffiiccee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  BBuuddggeett  

((OOMMBB))  CCiirrccuullaarr  AA--113333  oorr  ssuucccceessssoorr  pprroovviissiioonn,,  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  CCiirrccuullaarr  

aass  wweellll..  

dd..  PPuubblliiccaattiioonnss..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  nnoott  ddiisssseemmiinnaattee,,  rreepprroodduuccee,,  ddiissppllaayy  oorr  

ppuubblliisshh  aannyy  rreeppoorrtt,,  mmaapp,,  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddaattaa  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  oorr  ddooccuummeennttss  

eexxpprreessssllyy  rreeqquuiirreedd  oorr  pprroodduucceedd  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  CCoonnttrraacctt,,  nnoorr  

sshhaallll  aannyy  ssuucchh  mmaatteerriiaallss  oorr  ddooccuummeennttss  bbee  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  

ppaatteenntt  oorr  ccooppyyrriigghhtt  bbyy  oorr  aann  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr,,  wwiitthhoouutt    tthhee  pprriioorr  wwrriitttteenn  

ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..    IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  pprreeppaarreess,,  ppuubblliisshheess  oorr  ddiissttrriibbuutteess  

aannyy  ppuubblliiccaattiioonn  ddeessccrriibbiinngg  aannyy  sseerrvviicceess  oorr  pprrooggrraammss  tthhee  ccoosstt  ooff  wwhhiicchh  aarree  

ffuunnddeedd  aatt  lleeaasstt  iinn  ppaarrtt  bbyy  aa  CCoonnttrraacctt,,  tthheenn  aannyy  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn  sshhaallll,,  uunnlleessss  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ddiirreeccttss  ootthheerrwwiissee,,  ccoonnttaaiinn  aa  pprroommiinneennttllyy  ddiissppllaayyeedd  ssttaatteemmeenntt  ttoo  

tthhaatt  eeffffeecctt..    

ee..  AAddddiittiioonnaall  PPrroovviissiioonnss  AApppplliiccaabbllee  ttoo  CCoonnttrraaccttoorrss  RReecceeiivviinngg  FFeeddeerraall  

FFuunnddss..    IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  rreecceeiivveess  ffeeddeerraall  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

tthhrroouugghh  aa  CCoonnttrraacctt,,  tthheenn,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  OOMMBB  CCiirrccuullaarr  AA--111100  oorr  

ssuucccceessssoorr  pprroovviissiioonn,,  iitt  ffuurrtthheerr  aaggrreeeess  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ii))  EEqquuaall  EEmmppllooyymmeenntt  

OOppppoorrttuunniittyy::    AAllll  ccoonnttrraaccttss  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  aa  

pprroovviissiioonn  rreeqquuiirriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ffeeddeerraall  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  1111224466,,  aass  

aammeennddeedd  bbyy  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  1111337755,,  aanndd  aass  ssuupppplleemmeenntteedd  bbyy  rreegguullaattiioonnss  aatt  4411  

CCFFRR  ppaarrtt  6600;;    iiii))  CCoonnttrraacctt  WWoorrkk  HHoouurrss  aanndd  SSaaffeettyy  AAcctt::    IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  

eemmppllooyyss  mmeecchhaanniiccss  oorr  llaabboorreerrss  ttoo  ffuullffiillll  iittss  ccoonnttrraaccttuuaall  oobblliiggaattiioonnss,,  iitt  wwiillll  

ccoommppllyy  wwiitthh  sseeccttiioonnss  110022  aanndd  110077  ooff  4400  UUSSCC  332277--333333,,  aass  ssuupppplleemmeenntteedd  bbyy  2299  

CCFFRR  ppaarrtt  55..;;  iiiiii))  CClleeaann  AAiirr  AAcctt  aanndd  tthhee  FFeeddeerraall  WWaatteerr  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll  AAcctt::    IIff  

tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  rreecceeiivveess  mmoorree  tthhaann  $$110000,,000000  iinn  ffeeddeerraall  ffuunnddss  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  

aaggrreeeess  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  aapppplliiccaabbllee  ssttaannddaarrddss,,  oorrddeerr,,  oorr  rreegguullaattiioonnss  iissssuueedd  

ppuurrssuuaanntt  ttoo  4422  UUSSCC    77440011  eett  sseeqq..  aanndd  3333  UUSSCC  11225511  eett  sseeqq..;;  aanndd  iivv))    BByyrrdd  AAnnttii--

LLoobbbbyyiinngg  AAmmeennddmmeenntt::    IIff  aa  CCoonnttrraaccttoorr  rreecceeiivveess  $$110000,,000000  oorr  mmoorree  ooff  ffeeddeerraall  

ffuunnddss  tthhrroouugghh  aa  CCoonnttrraacctt,,  bbyy  ssiiggnniinngg  tthhaatt  CCoonnttrraacctt  iitt  cceerrttiiffiieess  iitt  hhaass  nnoott  aanndd  

wwiillll  nnoott  uussee  ffeeddeerraall  aapppprroopprriiaatteedd  ffuunnddss  ttoo  ppaayy  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  

iinnfflluueenncciinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  iinnfflluueennccee  aann  ooffffiicceerr  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  aannyy  aaggeennccyy,,  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  CCoonnggrreessss,,    aann  ooffffiicceerr  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  CCoonnggrreessss  oorr  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  CCoonnggrreessss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  oobbttaaiinniinngg  aannyy  ffeeddeerraall  ccoonnttrraacctt,,  ggrraanntt  

oorr  aannyy  ootthheerr  aawwaarrdd  ccoovveerreedd  bbyy  3311  UUSSCC  11335522..    AA  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ddiisscclloossee  aannyy  

lloobbbbyyiinngg  wwiitthh  nnoonn--ffeeddeerraall  ffuunnddss  tthhaatt  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  oobbttaaiinniinngg  

aannyy  ffeeddeerraall  aawwaarrdd..  

1122..    WWaaiivveerrss..    FFoorrbbeeaarraannccee  oorr  iinndduullggeennccee  iinn  aannyy  ffoorrmm  oorr  mmaannnneerr  bbyy  aa  ppaarrttyy  

sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  aa  wwaaiivveerr,,  nnoorr  iinn  aannyy  wwaayy  lliimmiitt  tthhee  lleeggaall  oorr  eeqquuiittaabbllee  

rreemmeeddiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhaatt  ppaarrttyy..  NNoo  wwaaiivveerr  bbyy  eeiitthheerr  ppaarrttyy  ooff  aannyy  ddeeffaauulltt  oorr  

bbrreeaacchh  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  wwaaiivveerr  ooff  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  ddeeffaauulltt  oorr  bbrreeaacchh..  

1133..    RRiisskk  OOff  LLoossss..    TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  bbeeaarr  tthhee  rriisskk  ooff  lloossss  ffoorr  aannyy  

CCoonnttrraaccttoorr  ssuupppplliieess,,  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  uusseedd  ffoorr  aa  CCoonnttrraacctt  aanndd  ffoorr  

aallll  ddeelliivveerraabblleess,,  rreeccoorrddss,,  ddooccuummeennttss,,  ffiilleess,,  ddaattaa,,  ssttuuddiieess  aanndd  rreeppoorrttss  wwhhiicchh  aarree  

iinn  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  oorr  uusseedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  iinn  tthhee  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  CCoonnttrraacctt  uunnttiill  ppoosssseessssiioonn  aanndd,,  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  oowwnneerrsshhiipp  

aanndd  ffuullll  lleeggaall  ttiittllee,,  ttoo  tthhee  ddeelliivveerraabblleess,,  rreeccoorrddss,,  ddooccuummeennttss,,  ffiilleess,,  ddaattaa,,  ssttuuddiieess  

aanndd  rreeppoorrttss  aarree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aanndd  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..      



CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

FFOORR  HHUUMMAANN  AANNDD  SSOOCCIIAALL  SSEERRVVIICCEESS  
  

PPaaggee  33  ooff  33                SSeennssiittiivviittyy  lleevveell  ––  hhiigghh  ((wwhheenn  ffiilllleedd  iinn))  llooww  ((wwhheenn  bbllaannkk))  

IIssssuueedd  33//1144//9977  

  

1144..    FFoorruumm  aanndd  CChhooiiccee  ooff  LLaaww..    AAnnyy  aaccttiioonnss  aarriissiinngg  

oouutt  ooff  aa  CCoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  llaawwss  ooff  

MMaassssaacchhuusseettttss,,  aanndd  sshhaallll  bbee  bbrroouugghhtt  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  

iinn  aa  SSttaattee  oorr  ffeeddeerraall  ccoouurrtt  iinn  MMaassssaacchhuusseettttss  wwhhiicchh  sshhaallll  hhaavvee  eexxcclluussiivvee  

jjuurriissddiiccttiioonn  tthheerreeooff..  

1155..    CCoonnttrraacctt  BBooiilleerrppllaattee  IInntteerrpprreettaattiioonn,,  SSeevveerraabbiilliittyy,,  CCoonnfflliiccttss  WWiitthh  

LLaaww,,    IInntteeggrraattiioonn..    AAnnyy  aammeennddmmeenntt  oorr  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  aannyy  CCoonnttrraacctt  wwhhiicchh  

ccoonnttaaiinnss  ccoonnfflliiccttiinngg  llaanngguuaaggee  oorr  hhaass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ddeelleettiinngg,,  rreeppllaacciinngg  oorr  

mmooddiiffyyiinngg  aannyy  pprriinntteedd  llaanngguuaaggee  ooff  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh    TTeerrmmss  aanndd  

CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess,,  aass  ooffffiicciiaallllyy  ppuubblliisshheedd  bbyy  AANNFF,,  

CCTTRR  aanndd  OOSSDD,,  sshhaallll  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  ssuuppeerrsseeddeedd  bbyy  tthhee  ooffffiicciiaall  pprriinntteedd  

llaanngguuaaggee..    IIff  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  aa  CCoonnttrraacctt  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssuuppeerrsseeddeedd  bbyy  ssttaattee  oorr  

ffeeddeerraall  llaaww  oorr  rreegguullaattiioonn,,  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  tthheenn  bbootthh  ppaarrttiieess  sshhaallll  bbee  rreelliieevveedd  

ooff  aallll  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhaatt  pprroovviissiioonn  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  

wwiitthh  tthhee  ssuuppeerrsseeddiinngg  llaaww,,  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  

tthhee  CCoonnttrraacctt,,  oorr  ppoorrttiioonnss  tthheerreeooff,,  sshhaallll  bbee  eennffoorrcceedd  ttoo  tthhee  ffuulllleesstt  eexxtteenntt  

ppeerrmmiitttteedd  bbyy  llaaww..    AAllll  ffoorrmmaall  aammeennddmmeennttss  mmuusstt  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess    aanndd  

ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  rreeccoorrdd  ccooppyy  ooff  aa  CCoonnttrraacctt  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  CCTTRR..  TThhee  

pprriinntteedd  llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  SSttaannddaarrdd  CCoonnttrraacctt  FFoorrmm,,  aass  ooffffiicciiaallllyy  ppuubblliisshheedd  bbyy  

AANNFF,,  CCTTRR  aanndd  OOSSDD,,  wwhhiicchh  iinnccoorrppoorraatteess  bbyy  rreeffeerreennccee  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess,,  sshhaallll  ssuuppeerrsseeddee  aannyy  

ccoonnfflliiccttiinngg  vveerrbbaall  oorr  wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  

CCoonnttrraacctt,,  oorr  aattttaacchheedd  tthheerreettoo,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnttrraacctt  ffoorrmmss,,  ppuurrcchhaassee  oorrddeerrss  oorr  

iinnvvooiicceess  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr..    TThhee  oorrddeerr  ooff  pprriioorriittyy  ooff  ddooccuummeennttss  ttoo  iinntteerrpprreett  aa  

CCoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  tthhee  pprriinntteedd  llaanngguuaaggee  ooff  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  

aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess,,  tthhee  SSttaannddaarrdd  CCoonnttrraacctt  FFoorrmm,,  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt''ss  RReeqquueesstt  ffoorr  RReessppoonnssee  ((RRFFRR))  ssoolliicciittaattiioonn  ddooccuummeenntt  aanndd  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr’’ss  RReessppoonnssee  ttoo  tthhee  RRFFRR  ssoolliicciittaattiioonn,,  eexxcclluuddiinngg  aannyy  llaanngguuaaggee  

ssttrriicckkeenn  bbyy  aa  DDeeppaarrttmmeenntt  aass  uunnaacccceeppttaabbllee  aanndd  iinncclluuddiinngg  aannyy  nneeggoottiiaatteedd  tteerrmmss  

aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aalllloowwaabbllee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  llaaww  oorr  rreegguullaattiioonn..  

IINN  WWIITTNNEESSSS  WWHHEERREEOOFF,,  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  cceerrttiiffiieess  uunnddeerr  tthhee  ppaaiinnss  aanndd  

ppeennaallttiieess  ooff    ppeerrjjuurryy  tthhaatt  iitt  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  TTeerrmmss  aanndd  

CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  HHuummaann  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  ffoorr  aannyy  aapppplliiccaabbllee  CCoonnttrraacctt  

eexxeeccuutteedd  wwiitthh  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  aass  cceerrttiiffiieedd  bbyy  iittss  aauutthhoorriizzeedd  ssiiggnnaattoorryy  

bbeellooww::  

  

  

CCOONNTTRRAACCTTOORR  AAUUTTHHOORRIIZZEEDD  SSIIGGNNAATTOORRYY::  ____________________________________________________________________________________________________________________  

                ((ssiiggnnaattuurree))  

PPrriinntt  NNaammee::    ______________________________________________________________________________________________________________________    

  

TTiittllee::    ________________________________________________________________________________________________________________________________    

  

DDaattee::    ________________________________________________________________________________________________________________________________    

  

  

FFuullll  LLeeggaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNaammee::    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  

DDooiinngg  BBuussiinneessss  AAss::  NNaammee  ((IIff  DDiiffffeerreenntt))::    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  

TTaaxx  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  NNuummbbeerr::  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

  

AAddddrreessss::      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

TTeelleepphhoonnee::    ____________________________________________________________________________________________  FFAAXX::    ______________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  FFOORR  FFIILLIINNGG  TTHHEE  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFOORR  HHUUMMAANN  AANNDD  SSOOCCIIAALL  SSEERRVVIICCEESS  

  

AA  ““RReeqquueesstt  ffoorr  VVeerriiffiiccaattiioonn  ooff  TTaaxxaattiioonn  RReeppoorrttiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn””  ffoorrmm  ((MMaassssaacchhuusseettttss  SSuubbssttiittuuttee  WW--99  FFoorrmmaatt)),,  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr''ss  ccoorrrreecctt  TTIINN,,  

nnaammee  aanndd  lleeggaall  aaddddrreessss  iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmuusstt  bbee  oonn  ffiillee  wwiitthh  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoommppttrroolllleerr..    IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  hhaass  nnoott  pprreevviioouussllyy  ffiilleedd  tthhiiss  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  

CCoommppttrroolllleerr,,  oorr  iiff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  oonn  aa  pprreevviioouussllyy  ffiilleedd  ffoorrmm  hhaass  cchhaannggeedd,,  pplleeaassee  ffiillll  oouutt  aa  WW--99  ffoorrmm  aanndd  rreettuurrnn  iitt  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  eexxeeccuutteedd  

CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFOORR  HHUUMMAANN  AANNDD  SSOOCCIIAALL  SSEERRVVIICCEESS..  

  

IIff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  iiss  rreessppoonnddiinngg  ttoo  aa  RReeqquueesstt  ffoorr  RReessppoonnssee  ((RRFFRR)),,  tthhee  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFOORR  HHUUMMAANN  AANNDD  SSOOCCIIAALL  

SSEERRVVIICCEESS  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  tthhee  RReessppoonnssee  ttoo  RRFFRR  oorr  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  RRFFRR..    OOtthheerrwwiissee,,  DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  CCoonnttrraaccttoorrss  mmuusstt  ttiimmeellyy  ssuubbmmiitt  tthhee  

ccoommpplleetteedd  aanndd  pprrooppeerrllyy  eexxeeccuutteedd  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFOORR  HHUUMMAANN  AANNDD  SSOOCCIIAALL  SSEERRVVIICCEESS  ((aanndd  tthhee  WW--99  ffoorrmm  iiff  

aapppplliiccaabbllee))  ttoo  tthhee::  PPaayyeeee  aanndd  PPaayymmeennttss  UUnniitt,,  OOffffiiccee  ooff  tthhee  CCoommppttrroolllleerr,,  99tthh  FFlloooorr,,  OOnnee  AAsshhbbuurrttoonn  PPllaaccee,,  BBoossttoonn,,  MMAA  0022110088  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  

ffiilliinngg  ooff  tthhiiss  ffoorrmm  oonn  tthhee  MMMMAARRSS  VVeennddoorr  FFiillee..    CCoonnttrraaccttoorrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  eexxeeccuuttee  aanndd  ffiillee  tthhiiss  ffoorrmm  oonnllyy  oonnccee..  


