
 
Załącznik nr 7 

SR-I.042.2.4.2022 

 

(projekt) 

UMOWA 

zawarta w dniu …………………. w Kielcach 

 

pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………. – …………………………………………… 

2. ………………………………………… – ……………………………………………. 

przy kontrasygnacie  - ……………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiający”, 

a 

..................................................... z siedzibą ............................................................................, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

NIP: …………………………, REGON: …………………………….,  

reprezentowanym przez:  

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

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

.................................................. z siedzibą ................................................................................ 

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................................... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .................................,  

NIP: ............................................................, REGON: ..................................................., 

reprezentowanym przez: 

 .................................................................................................. 

..................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” 

 

Przedmiot zamówienia płatny z: 

działu ……, rozdziału ……………., paragrafu ……………………………. 

 

 

 

 

 



 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzenia audytu 

cyberbezpieczeństwa.  Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 

5498/P/2022 w ramach 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 konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-

0001/21-00.  

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 40 dni, od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 

……………………………. 

§ 3 

Warunki realizacji umowy i zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzenia audytu (diagnozy) cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym  

w Kielcach - diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie 

Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat, opublikowanym na stronie Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat. 

b) przedstawienia raportu z przeprowadzonego audytu w formie papierowej i elektronicznej; 

c) przekazania wypełnionego załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy 

Powiat - „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 

cyberbezpieczeństwa".   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa spełniającej wszystkie 

wymogi konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat, w tym do wymogu przeprowadzenia jej przez 

osoby posiadające uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 

października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 

3. Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Zamawiającemu: 

 wypełniony formularza diagnozy w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu)  

i w wersji elektronicznej w formacie .xlsx lub .xls oraz w formacie .pdf. (wersja .pdf powinna 

być podpisana elektronicznie przez audytora wykonującego diagnozę); 

 raport z przeprowadzonego audytu w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) 

oraz elektronicznej. 

4. W związku z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca: 

a) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  

z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
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zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami 

regulującymi przedmiotową problematykę;  

b) oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami 

technicznymi i osobowymi, niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy; 

c) ponosi odpowiedzialność za nadzór nad osobami skierowanymi do realizacji zamówienia; 

d) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób 

bezpośredni lub pośredni, a dotyczących Zamawiającego, w szczególności danych 

osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania 

poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub 

w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań związanych  

z przedmiotem niniejszej umowy i jest bezterminowe. 

e) 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 Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania, wykonania lub 

wygaśnięcia niniejszej umowy.  

5. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;  

b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i/lub ankiet z pracownikami 

Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji z Zamawiającym oraz do 

wprowadzania poprawek w sporządzonej przez siebie dokumentacji na każdym etapie realizacji 

zamówienia  oraz po jego wykonaniu, aż do zaakceptowania dokumentów przez Grantodawcę 

Konkursu Cyfrowy Powiat. 

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

realizujących przedmiot umowy jak za swoje działanie lub zaniechanie. 

9. Strony umowy ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:  

a) ze strony Zamawiającego:  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

b) ze strony Wykonawcy:  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

c) ze strony Wykonawcy, osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem 

diagnozy cyberbezpieczeństwa:  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

Imię i nazwisko ………………, nr tel. ………………., e-mail: ………….................  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 w lit. a i b wymaga pod rygorem nieważności pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.  



 
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 w lit. c na inne, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają uprawnienia zawodowe wymagane przez 

Zamawiającego wobec osób przewidzianych do wykonywania usługi przeprowadzenia diagnozy 

cyberbezpieczeństwa. Zmiana nie wymaga zawierania aneksu.  

12. Osoby wymienione w ust. 9 w lit. a i b są uprawnione do odbioru przedmiotu umowy.  

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają, że z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości……………..zł (słownie 

brutto:……………………………………………………………………………………………). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy  

nr…………………………………………………………………….w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Określona w ust. 1 powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego, stanowi całkowitą zapłatę za 

wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obydwie Strony protokół odbioru 

stwierdzający, przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych opracowań, bez zastrzeżeń i uwag.  

6. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 6 

powyżej. 

8. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności. 

9. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 nie będzie znajdował 

się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym  

w ust. 2 powyżej.  

10. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej  

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

11. Faktura powinna być wystawiona według następujących danych: 

Nabywca: Powiat Kielecki 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 

NIP: 959-164-57-90 



 
Odbiorca (Płatnik): Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

12. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej 

faktury VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji elektronicznej, mailowo na 

adres: zegadlo.m@powiat.kielce.pl oraz w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego. 

2. Odbiór wykonanych opracowań nastąpi  na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez 

obie Strony bez zastrzeżeń, po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego dostarczonych 

opracowań i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych zgłoszonych przez Zamawiającego 

zastrzeżeń lub uwag. 

3. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru nastąpi najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni 

roboczych od dnia przekazania opracowań Zamawiającemu, o ile przed upływem tego terminu 

nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi Zamawiającego, co do jakości lub kompletności 

przekazanych opracowań. 

4. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych opracowaniach Wykonawcy  

zostanie wyznaczony termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych na ich usunięcie.  

5. Jeżeli po odebraniu formularza z przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz   

z raportem, okaże się, iż ma on wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności, 

uniemożliwiające korzystanie z niego i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca,  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych zobowiązany jest 

do dostarczenia wersji formularza wraz z raportem, wolnej od wad, spełniającej wymagania 

określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód, powstałych z tego tytułu po stronie   

Zamawiającego.  

§ 6 

Autorskie prawa majątkowe 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do opracowań wykonanych/wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla realizacji działań Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy, nie będą 

naruszały praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz będą miały charakter samodzielny 

i oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych 

praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. 

4. Wykonawca  z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 

przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych opracowań. 
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Nabycie praw autorskich następuje bez ograniczeń  czasowych i terytorialnych, na  wszystkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

 utrwalania jakąkolwiek techniką, zwielokrotniania dokumentacji, będącej wynikiem realizacji 

umowy, w całości lub części, dowolną techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 

  publicznego prezentowania, odtwarzania za pomocą dowolnych środków technicznych, 

wprowadzania do sieci teleinformatycznej Zamawiającego lub innych serwisów, w których 

takie udostępnienie będzie obligatoryjne lub niezbędne, 

 wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzanie kopii dla celów eksploatacji, trwałe  

i czasowe zwielokrotnianie zapisu  wszelkimi dostępnymi środkami i sposobami,  

 rozpowszechniania i wprowadzenia do obrotu,  elektroniczne udostępnienie upoważnionym 

osobom, 

 przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami  

i użytkownikami, innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

 publiczne wykorzystanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, 

 wykorzystanie w inny sposób w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu, w ramach 

której realizowany jest przedmiot zamówienia.  

5. Równolegle z nabyciem autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym 

prawa do dokonywania przystosowań, zmian, w tym zmian układu i wszelkich innych zmian, 

uzupełnień, poprawek Utworu, w tym na dowolnym nośniku i dowolną techniką. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w przypadku 

rażącego naruszenia postanowień umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

w zakresie wynikającym z umowy. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych:  

1) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 20 % wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

3) w przypadku zwłoki  w usunięciu wad/usterek/błędów lub  w uzupełnieniu braków przedmiotu 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad/usterek/błędów lub na uzupełnienie braków, jeżeli termin ten 

przekracza czas na wykonanie usługi;  

4) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy; 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy. 



 
4. Kary umowne, przewidziane umową, podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar 

umownych z tytułów określonych w niniejszej umowie, nie może przekroczyć łącznie 40 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4 ust 1 umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym.  

6. Jeżeli Zamawiający utraci środki finansowe od podmiotu udzielającego dofinansowania 

przedmiotu zamówienia lub środki te zostaną pomniejszone z powodu niedotrzymania 

umownego terminu bądź nieprawidłowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconych przez 

Zamawiającego środków finansowych. 

§8 

Klauzule informacyjne RODO 

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych 

osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia,  

w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

Administrator informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach,  

z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego; 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach; 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji 

zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny; 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, 

aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem 

umowy i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych  

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa; 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 

związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa; 



 
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania do Administratora; 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane 

dotyczą. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego 

zgodnie z przepisami prawa. 

§ 9 

Obowiązek informacyjny i ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy. 

2. Mając na uwadze, że podczas wykonywania niniejszej umowy będzie dochodziło do powierzania 

danych osobowych, strony zawrą umowę powierzenia zgodnie z Art. 28 RODO, według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot realizacji umowy jest współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska 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 tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-

2020 oraz zarządzająca Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 

2014-2020, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca. W związku z 

powyższym w ramach badania kwalifikowalności wydatków może dojść do udostępnienia 

dokumentacji w tym danych osobowych tym instytucjom, które staną się wtedy Administratorem 

Państwa danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych przez 

Grantodawcę dostępna jest pod adresem https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-

programie/zasady-przetwarzaniadanych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/ 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem  

w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.: 

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że 

dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO); 

 obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO; 

 w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane  

w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzaniadanych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzaniadanych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/


 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W związku z powyższym 

Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do dokumentacji 

rozeznania, składa stosowne oświadczenie. 

§ 10 

Zmiana warunków umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty:  

a) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy następującą w wyniku przeszkód  

o obiektywnym, nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia charakterze. 

b) wystąpienia wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany 

terminu wykonania lub odbioru prac. 

c) gdy zaistnieje siła wyższa, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie  

z zapytaniem ofertowym.  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie strony. 

e) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem Instytucji 

Pośredniczącej, w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego 

zadania zmieniającego zasady i terminy jego realizacji i/lub wprowadzenia zmian  

w dokumentacji konkursowej Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

odpowiednio dla danego Zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

b) jeżeli łączna wysokość kar umownych osiągnie wartość 40 %  wynagrodzenia brutto, 

c) jeśli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, 

d) jeśli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, 

przepisami albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. b), c) i d) Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w 

przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. c) i d) bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 7-dniowego terminu od dnia doręczenia pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy o tych okolicznościach.  



 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie udostępnienia przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

Odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rozpoczyna się od 

dnia powzięcia wiadomości o upływie 7-dniowego terminu od dnia doręczenia pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o tych okolicznościach. 

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

podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.   Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub  

       z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane  

       przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

      dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

              Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 

 

 

 


