
 
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 
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Załącznik nr 4 

SG.271.2.2022 

U M O W A   nr  ……….2022 

(wzór) 
zawarta w dniu  ………………….2022 r.  w Tczowie pomiędzy: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 
reprezentowanym przez:  
Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym 
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………. 

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

reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty  
130 000 zł. netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania audyt cyberbezpieczeństwa  

w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia”. 

2. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do przeprowadzenie audytu 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Tczów  

(w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z zakresem 

oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa 

Gmina” zakończonego raportem. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować działania audytowe w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1369 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że audyt zostanie przeprowadzony przez osobę posiadająca 

uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r.  

w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 

15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

3. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca będzie realizował siłami własnymi. 

4. Zlecenie usług podwykonawcom wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 4 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający wyznacza na pracownika nadzorującego prace ………………………. - tel. ………………. 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu Pana ………………………. 

- tel. ……………….  

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: 

netto ……………………zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………% tj.……………. zł.  

Kwota brutto za przedmiot zamówienia wynosi……………. zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Wynagrodzenie za wykonany audyt płatne będzie w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z dojazdem, transportem 

materiałów. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.  

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawaijącego – w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego na zasadach ogólnych. 
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2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania przenoszącego ich wysokość wg zasad ogólnych przewidzianych w k.c. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonane 

usługi. 

§ 7 

1.  Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 811-17-14-505. 

2.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ...........................  

3.  Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:  

- Nabywca: Gmina Tczów: Tczów 124, 26 – 706 Tczów NIP: 811-17-14-505. 

- Odbiorca: Urząd Gminy Tczów: Tczów 124, 26 – 706 Tczów. 

 
§ 8 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 10 - dniowego okresu wypowiedzenia. Bieg 

terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym wypowiedzenie 

zostało złożone. 

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia rażącego niewywiązywania się Wykonawcy z warunków 

umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z kodeksem cywilnym. 

 
§ 9 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty: 

1) Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od 

Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, 

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach. 

2) Gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania 

umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. 

3) Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizacje umowy,  

w szczególności na jej zakres, termin. 

4) Gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno - prawnej lub siedziby Wykonawcy. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) zaproszenie do złożenia oferty, 

2) oferta Wykonawcy. 

 
§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 
Zamawiającego. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 
 


