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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Umowa  nr …………… -  projekt umowy 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……….2022 r. w  Obrowie pomiędzy: 
Gminą Obrowo  
z siedzibą w Obrowie,  ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,  
NIP: 879-266-82-60 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a 
………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………. 
NIP: …………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowany przez ……………………………… 
 
Umowa zawarta poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

§ 1 

Przedmiot umowy, postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania diagnozy 
cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 

2. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona w zakresie określonym w 
Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa- gmina 
(dalej: konkurs). 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do wyżej 
wymienionego Regulaminu „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem 
diagnozy cyberbezpieczeństwa”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa spełniającej 
wszystkie wymogi konkursu, w tym: 

1) diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadająca uprawnienia 
określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w 
sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, 

2) Wykonawca dostarczy wyniki diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci 
wypełnionego „Formularza informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 
cyberbezpieczeństwa”, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. Dostarczony 
plik winien być podpisany przez osobę wykonującą diagnozę, posiadającą 
uprawnienia wymagane w regulaminie konkursu. 

§ 2 

Termin wykonania umowy 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy 

przez ostatnią ze Stron. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.07.2022 r. 

3. Przewiduje się zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego elementów oraz 
terminów płatności w razie konieczności wynikających m.in. ze zmian regulaminu 
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konkursu, zapisów umowy o powierzenie grantu oraz innych okoliczności, których nie 
można było wcześniej przewidzieć. 

§3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie finansowe 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala 
się na kwotę ……… zł brutto (słownie: …….), wartość podatku VAT w wysokości ….%, to 
jest netto: ………………… zł. 

2. Kwota brutto wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
niezbędne do jego wykonania. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 umowy będzie wypłacone na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony oraz faktury (lub rachunku) 
wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca oświadcza, że w cenie brutto uwzględnił wszystkie elementy jakie są 
potrzebne do prawidłowego wykonania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji, będącej wynikiem realizacji 
umowy, w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego (po 
jednym egzemplarzu). 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 
prawa autorskie majątkowe m.in. w zakresie zwielokrotniania dokumentacji, będącej 
wynikiem realizacji umowy, dowolną techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 
publicznego odtwarzania. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach 

realizowanego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi 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. 

3. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, muszą być 
zgodne z dokumentacją konkursu, w tym umową o powierzenie grantu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem, 
telefonicznie lub drogą elektroniczną do dostarczonych przez Wykonawcę opracowań. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonych 
dokumentach w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach 
niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do 
prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. z pozyskaniem informacji, 
dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy 
cyberbezpieczeństwa) będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości realizacji usługi za pomocą środków zdalnej komunikacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, 
wyżywienia, wydruku i skanu dokumentów. 

8. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci 
pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza stanowiącego załącznik nr 8 do 
regulaminu konkursu, podpisanego przez osobę wykonującą diagnozę, posiadającą 
uprawnienia wymagane w regulaminie konkursu.  
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§ 5 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminie lub nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, 

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W takim przypadku, odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji umowy może nastąpić 
w przypadku braku reakcji Wykonawcy na pisemnie powiadomienie Zamawiającego w 
terminie 7 dni. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie udostępnienia 
przez Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy. W takim przypadku, odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy może 
nastąpić w przypadku braku reakcji Zamawiającego na pisemnie powiadomienie 
Wykonawcy w terminie 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
podaniem uzasadnienia. 

§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, 
2) za nieterminowe regulowanie należności w wysokości odsetek ustawowych. 

3. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z notą obciążeniową. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

§ 7 
Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Obrowie, 

ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, telefonicznie: 56 

678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit 

c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego 

oraz  art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy 

zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa (też 

umowa o podwykonawstwo). Uznaje się, że przystępujący do postepowania zapoznali się 

z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym, 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących 

przedmiotu Umowy jest: p………………..  tel……………e-mail: …………………. 
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących 

przedmiotu Umowy jest: p………………. tel. …………… e-mail:………………….. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wystąpi 
nieprzewidziana okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób istotny wpłynie 
na możliwość wykonania przedmiotu umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

6. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 
wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, 
sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy 
8. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

Zamawiający                                         Wykonawca 
 

 

 


