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U M O W A BGR       /2022 

 

 

 

 

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

 

Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, NIP: 991-047-12-96, REGON: 

531413082 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Leonarda Pietruszkę - Wójta 

Gminy Komprachcice,  

 

a 

 

……………………., ul. ……………, ………………, NIP …………, REGON 

…………….., reprezentowana przez ……………………….., zwana dalej Wykonawcą   

 

o następującej treści.   

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy, obowiązki Wykonawcy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu 

bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Komprachcicach, tj. dokonanie oceny zgodności 

funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi, 

w szczególności: 

1) §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – dalej zwane KRI; 

2) Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.) – dalej zwane KSC; 

3) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. 

z 2018 r. Nr 127, str. 2); 

4) normami bezpieczeństwa: 

a. PN-ISO/IEC 27001 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji; 

b. PN-ISO/IEC 27002 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - 

Praktyczne zasady zabezpieczania informacji; 

c. PN-ISO/IEC 20000 - Technika informatyczna. Zarządzanie usługami; 

d. także – w sensie porównawczym - wycofaną normą PN-ISO/IEC 27005 - 

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem 

w bezpieczeństwie informacji; 

5) wymaganiami technologicznymi w systemach informatycznych zapewniającymi 
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bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i informacyjnych. 

2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca przeprowadzi ankiety na 

etapie zbierania danych z co najmniej 29 pracownikami Urzędu Gminy. Lista 

pracowników zostanie Wykonawcy dostarczona przez Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia 

dla pracowników Urzędu Gminy Komprachcice i radnych Gminy Komprachcice z 

zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zasad prawidłowej pracy w systemie 

teleinformatycznym według następujących zasad:  

1) szkolenia powinny się odbyć na miejscu tj. w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice 

(on-site);  

2) wymagane są co najmniej trzy terminy szkoleń, uzgodnione obustronnie, w tym jedno 

szkolenie w godzinach popołudniowych; 

3) szkolenia powinny być przeprowadzone po fazie zbierania danych, tak, by można było 

uczestnikom szkolenia przekazać konkretne wskazania dotyczące bezpieczeństwa 

informacji wynikające z zebranych danych, a nie tylko ogólne zasady bezpieczeństwa 

(zasada uczenia na przykładach) – dotyczy pracowników Urzędu Gminy 

Komprachcice; 

4) jedno szkolenie nie powinno być krótsze niż dwie i dłuższe niż trzy godziny z jedną 

przerwą 10 minutową. 

4. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca sporządzi i dostarczy 

Zamawiającemu wypełniony formularz - Formularz informacji związanych 

z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - stanowiący załącznik nr 8 do 

dokumentacji konkursowej Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, w wersji 

elektronicznej edytowalnej oraz jeden egzemplarz w wersji papierowej. 

5. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca sporządzi i dostarczy 

Zamawiającemu raport z audytu w wersji elektronicznej edytowalnej oraz jeden 

egzemplarz w wersji papierowej. Raport powinien zawierać: 

1) ocenę stopnia spełnienia wymagań KRI; 

2) ocenę stopnia spełnienia wymagań KSC; 

3) ocenę skuteczności stosowanych zabezpieczeń; 

4) wskazanie obszarów wymagających doskonalenia wraz z ewentualnym określeniem 

technik / działań; 

5) określenie priorytetu obszarów wskazanych w pkt 4. 

6. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca omówi raport audytu z 

kadrą kierowniczą Urzędu Gminy Komprachcice: 

1) raport będzie omówiony w uzgodnionym obustronnie terminie; 

2) termin ten będzie również uważany za termin dokonania odbioru zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty (stanowiącej Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy) zapoznał się z zakresem prac i obowiązków.   

 

 

 



 3 

§ 2 

Termin realizacji 

Strony ustalają, iż  rozpoczęcie prac objętych niniejszą umową nastąpi od dnia zawarcia 

umowy, zaś zakończenie prac do dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy Strony ustalają na kwotę brutto 

………………… zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), w tym stawka podatku VAT 

…………% wynosi …………. zł  

3. Kwota określona w ust. 2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres przedmiotu 

zamówienia.  

4. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  również  wynagrodzenie w 

kwocie ……………………… za przeniesienie autorskich praw majątkowych zarówno do 

raportu z audytu bezpieczeństwa jaki i pozostałych dokumentów realizowanych w ramach 

przedmiotu umowy. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, a tym samym prawa do 

nieograniczonego nimi rozporządzania, na wszystkich polach eksploatacji następuje w 

chwili przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy za 

protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z zapisami umowy.  

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi  w oparciu o fakturę, płatną przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia jej 

Zamawiającemu. 

6. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu 

niniejszej umowy.  

7. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego bez wad protokołu 

odbioru przedmiotu umowy.  

4. Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, należytą starannością, wiedzą, obowiązującymi zasadami i przepisami. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego (pod rygorem nieważności) 

ma prawo powierzyć w części realizację przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy, 

bez naruszenia swych zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy. 

2. Skorzystanie z usługi podwykonawcy w trakcie realizacji umowy nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 

obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za działania własne. 

 

 

§ 6 

Nadzór i kontrola 
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1. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu  niniejszej 

umowy Zamawiający upoważnia Wojciech Pawlik, inspektor ds. informatyki  tel. 

kontaktowy 77 403 17 22 

2.  Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy Wykonawca upoważnia …………., tel. kontaktowy …………..  

 

§ 7 

Odbiór przedmiotu umowy 

Warunkiem niezbędnym do dokonania końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy 

będzie zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy i  protokolarne przekazanie 

przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja przedmiotu niniejszej umowy opóźnia się tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 

2, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do dnia 20.05.2022 r. 

2. Jeżeli przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z 

umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac 

i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i nie 

zastosowaniu się Wykonawcy do uwag, Zamawiający może również odstąpić od umowy 

w terminie do dnia 20.05.2022 r. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności 

i przesłane drugiej stronie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania realizowanych prac. 

 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:  

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

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 umowy; 

b)   za zwłokę w wykonaniu w terminie przedmiotu niniejszej umowy – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

c)   za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 umowy – za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 

2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wykonaniu w terminie przedmiotu niniejszej umowy 

oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający może  

potrącić z faktury końcowej. 

3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 10 
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Siła wyższa 

 

1. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, czynniki (w szczególności takie jak stan klęski 

żywiołowej, aura pogodowa), na które strony nie mają wpływu, a które utrudniają bądź 

uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny  

sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu 

maksymalnej staranności. 

2. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje. 

3. Wystąpienie siły wyższej w przypadku uznania jej przez obydwie strony, może 

spowodować przerwanie robót i odstąpienie od umowy za porozumieniem stron. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

sąd powszechny z siedzibą w Opolu. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

         WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY   

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1.Oferta Wykonawcy 


