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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Umowa nr ………………… 

 

Zawarta w dniu ……………………….2022 r. w …………………… pomiędzy:  

………………………………………………, zwanej dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: Burmistrza 

………………………………………………przy kontrasygnacie:  

Skarbnika …………………………………………… a   

………………………………………………………………………………………………………….…..……… 

………………………………………………………………………………………….…..…

……………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi 

łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami,  

 

§ 1.  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia diagnozy 

cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 (dalej określany jako „przedmiot umowy”) 

musi być wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego - 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy.  

3. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona w zakresie określonym w 

„Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 

cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

4. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat 

uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów 

uprawniających do przeprowadzenia audytu.  

5. Realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
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Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” o numerzePOPC.05.01.00-00-0001/21-00  

  

§ 2.  

Termin realizacji umowy  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 

-  w zakresie Diagnoza cyberbezpieczeństwa nie później niż w ciągu ……dni 

(nie dłużej niż 14) od daty zawarcia umowy- zgodnie ze złożoną ofertą. 

  - w zakresie szkolenia urzędników: nie później niż w terminie 7 dni  od  

dnia wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa i nie wcześniej niż 2 dni  

po jej wykonaniu. 

2. Za datę zawarcia umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona 

podpisana przez obie Strony umowy.  

3. Za termin realizacji  diagnozy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru wyników 

diagnozy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w następstwie przyjęcia przez NASK 

wyników prawidłowo wykonanej diagnozy cyberbezpieczeństwa. 

4.  Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy uznaje się przyjęcie wyników 

diagnozy cyberbezpieczeństwa przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – 

Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) – bez uwag. 

  

§ 3.  

Obowiązki stron  

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego 

przedmiotu umowy, opartej na wzajemnym zaufaniu.  

2. W związku z intencją Stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się 

świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

swojej działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień 

Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.  
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3. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, muszą być 

zgodne z dokumentacją konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, w tym zgodnie z 

wzorem umowy o powierzenie grantu, w szczególności z celem i przeznaczeniem 

wskazanym w ustępie poniżej.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wyników diagnozy 

cyberbezpieczeństwa do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - 

Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Dane z diagnozy cyberbezpieczeństwa przekazane przez JST do NASK posłużą do 

opracowania raportu na temat stanu bezpieczeństwa systemów jednostek 

samorządowych. Wykonawca potwierdza, że ma świadomość wyżej wskazanego 

celu przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i jej przeznaczenia. 

5. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest przyjęcie przez NASK 

wyników diagnozy -bez uwag.  

6. Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez 

Wykonawcę w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje 

przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.  

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do 

świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dokumenty i inne materiały, w których 

posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pozostaną 

własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi po wykorzystaniu, 

nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.  

9. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 

diagnozy cyberbezpieczeństwa będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, 

chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuści realizację tych czynności w 

całości lub w części za pomocą środków zdalnej komunikacji.  

10. W celu przeprowadzenia realizacji czynności, o których mowa w ust. powyżej z 

wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji Wykonawca składa wniosek o 

dopuszczenie takiego sposobu realizacji prac ze wskazaniem narzędzi i metod, które 

zamierza wykorzystać w tym celu. Prowadzenie prac z wykorzystaniem środków 
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zdalnej komunikacji nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania 

dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd. Zamawiający zastrzega, że ze 

względu na specjalistyczny charakter prac oraz wymogi bezpieczeństwa informacji 

i zasobów, których dotyczyć może realizacja przedmiotu umowy może odmówić 

Wykonawcy realizacji czynności, o których mowa w ust. powyżej za pomocą 

środków zdalnej komunikacji.  

11. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w 2 

wydrukowanych egzemplarzach oraz w postaci pliku wypełnionego arkusza 

kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w §1 ust. 3 nin.umowy ,podpisanego 

podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy 

wykorzystaniu profilu zaufanego) przez osobę posiadającą uprawnienia, o których 

mowa w ust. §1 ust. 4 nin.umowy. 

12. W przypadku, jeśli beneficjent projektu „Cyfrowa Gmina” tj. Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa zmodyfikuje plik formularza, o którym mowa w powyższym ustępie, 

Wykonawca przekaże wynik diagnozy cyberbezpieczeństwa sporządzony w oparciu 

o aktualną wersję pliku. W dniu podpisania umowy plik formularza jest dostępny 

pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina. sekcja „Dokumentacja 

konkursowa” / ’’Regulamin Konkursu”.  

13. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały 

danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy jako obowiązku 

Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest 

Wykonawca jako podmiot profesjonalny.  

14.  Wykonawca omówi raport audytu z kadrą kierowniczą Zamawiającego.  

15.  W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, 

Wykonawca wniesie niezbędne poprawki i przekaże Zamawiającemu przedmiot 

umowy do ponownego odebrania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag. 

16. Strony umowy postanawiają, że Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku 

należytej staranności przy realizacji prac jeżeli te okoliczności wynikają z:  

1) działania siły wyższej,  

https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
https://www.gov.pl/web/cppc/cvfrowa-gmina.
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2) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających 

m.in. na zmianie przepisów prawnych,  

3) nieudzielenia informacji bądź nieudostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 

dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

17. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.  

18. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób 

realizujących przedmiot umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania 

osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, 

które uzyskał w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i 

formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, 

kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie 

znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, 

orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.  

20.  Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy. 

  

§ 4.  

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………….….. zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………..……...) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: ………………………..… zł oraz wartość netto: ……………..…… zł, w 

tym: 

 

a. za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa 

……………………………….….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………..……...) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: ………………………..… zł według stawki …………….. % oraz 

wartość netto: ……………..…… zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy;  
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b. za przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa 

……………………………….….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………..……...) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: ………………………..… zł według stawki …………….. % oraz 

wartość netto: ……………..…… zł,-zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturach po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.  

3. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych 

faktur jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej 

umowy (w zakresie podpunktu a) i b) ust.1, potwierdzone protokołami odbiorów, 

podpisanymi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę, oddzielnie za 

każde wykonanie zadania (a i b)  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku 

Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikającej z Umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy:  

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu 

podzielnej płatności, o którym mowa powyżej,  

2) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 

towarów i usług (tzw. biała lista podatników).  

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia choćby jednego z 

warunków określonych w ust. 8, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości:  
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1) realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielnej płatności i/lub  

2) dokonania płatności na rachunek objęty wykazem podmiotów prowadzonym 

przez Szefa  

Krajowej Administracji Skarbowej, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń 

z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji 

wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, 

firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.    

  

§ 5.  

Odbiory 

  1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wyników diagnozy, nie 

później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 

 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru wyniki diagnozy w formie i w 

sposób określony w § 3 ust. 11 i 12 umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 11 

i 12 jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez 

Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenia 

Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową. 

 4. Zamawiający dokona odbioru wyników diagnozy i sporządzi protokół odbioru 

wyników diagnozy w terminie 2 dni od dnia podpisania protokołu przekazania, o 

którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku wykrycia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w 

terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia ich Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę diagnozy cyberbezpieczeństwa, uznaje się 

datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru wyników diagnozy, bez zastrzeżeń.  

7. Wraz z przyjęciem przez NASK wyników diagnozy – bez uwag – Zamawiający uzna, 

iż przedmiot umowy został wykonany należycie. Dla potwierdzenia należytego 
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wykonania umowy Zamawiający sporządzi i podpisze protokół odbioru końcowego 

(protokół może być podpisany jednostronnie przez Zamawiającego). 

§ 6.  

 

Odstąpienie od umowy  

1. Jeśli Wykonawca narusza postanowienia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu 

zawierającego wezwanie do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających 

z zawartej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo upływu dodatkowego terminu w 

dalszym ciągu w sposób rażący narusza postanowienia umowy.  

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje umowę 

wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie ze złożoną ofertą lub 

realizuje umowę niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z 

zastosowaniem takiej samej procedury jak wskazana w ust. 1 powyżej. 

3. Zamawiającemu, poza w/w przypadkami , przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy także w sytuacjach określonych  w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny, tj.:  

1) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym 

terminie pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,  

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy,  

4. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w 

przypadkach przewidzianych w ust. poprzedzających - w terminie do 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.  



 
 Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 

 

9 

  

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  i musi 

zawierać uzasadnienie.  

  

§ 7.  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

- w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 

1;  

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego § 2 ust. 1 w umowie lub wezwania 

Wykonawcy do należytego wykonania umowy  

2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące 

następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy określa się, że siłą 

wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i 

przewidzenia.  

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie 

zewnętrzne:  

- o charakterze niezależnym od stron,  

- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności,  

- którego nie można przypisać drugiej stronie.  

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 

szczególności: - powódź, pożar,  
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- wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe 

dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w 

dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe 

dla tego obszaru.  

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:  

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

- promieniowanie lub skażenia,  

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 

używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,  

- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy 

zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze 

zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób 

zakaźnych dotychczas niewystępujących.  

3. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia 

umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem 

zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego 

kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Maksymalna wysokość 

naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 

umownych. 

 

§ 7.  

Osoby reprezentujące Strony  

Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej umowy:  

1) Zamawiający: [imię i nazwisko], tel ................. , e-mail:  
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2) Wykonawca: [imię i nazwisko], tel .................. , e-mail:  

3) Audytor/audytorzy: 

Imię i nazwisko wykonujących diagnozę cyberbezpieczeństwa: ................. 

Nazwa certyfikatu, którym posłużył się audytor, numer certyfikatu, data 

ważności: ................. 

Nazwa jednostki certyfikującej (wydającej certyfikat), wskazana na 

certyfikacie:................. 

 

  

§ 8.  

Zmiany umowy  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji i jeżeli 

wystąpi nieprzewidziana okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób 

istotny wpłynie na możliwość wykonania przedmiotu umowy.  

  

§ 9.  

Prawa autorskie  

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów będących 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), zwanych dalej 

„Utworami”, dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy 

przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu. Z tą też 

chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności do nośników, na których 

Utwory zostały utrwalone.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

następujące pola eksploatacji:  

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania,  
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2) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych,  

3) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez 

ograniczeń czasowych,  

4) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez ich publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów, Wykonawca zezwala na 

rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z utworów zależnych 

stanowiących opracowania tych Utworów i przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na 

polach eksploatacji określonych w ust. 2.  

4. Przeniesienie praw, oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień o których mowa w ust. 

1- 3 następuje bez jakichkolwiek dalszych czynności stron oraz bez ograniczeń 

czasowych, terytorialnych i ilościowych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień, 

o których mowa w ust. 1-3 następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez 

Zamawiającego Utworami oraz ich opracowaniami w części lub całości oraz łączenia 

z innymi dziełami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego 

przysługujących mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1062 z późn. zm.), do Utworów i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie 

w jego imieniu.  

 

 

§ 10  

Poufność informacji  
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1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i 

informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w 

związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, 

nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi” 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do 

danych i informacji:  1) dostępnych publicznie; 

 2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;  

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;  

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na 

ich ujawnienie. 

 3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest 

wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych 

Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub 

w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 

chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed 

ich utratą, zniekształceniem oraz  

2) dostępem nieupoważnionych osób trzecich;  

3) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o 

wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 

skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie 

zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby 

trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.  
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6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 

nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 

podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 

Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać 

okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 

Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.  

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek 

ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne.  

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak 

również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad 

zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas 

wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 

§ 11.  

Przetwarzanie danych osobowych  

1. Klauzula informacyjna znajduje się w Biuletyn Informacji Publicznej Gminy 

………………………… pod adresem ………………………………………………. 

2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia danych osobowych. 

§ 12 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z 

realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

https://jawor.bip.net.pl/?a=6102
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Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

 3. W przypadku konieczności przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tych 

terminów.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

realizacji zadania.  

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 

powszechnie uznawanych nośnikach danych.  

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminami, o 

którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 13.  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Kodeksu Cywilnego.  

2. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego.  

4. Integralną część umowy stanowią dokumenty w niej wymienione oraz następujące 

załączniki:  
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1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Zapytania 

ofertowego,  

2) Załącznik nr 2 - wzór umowy o powierzenie danych osobowych.  

  

  

 

 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  

  

 


	Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Umowa nr …………………

