Załącznik Nr B
UMOWA
zawarta w dniu ……………. w ……………..
pomiędzy:
Urząd Miasta Mikołów
z siedzibą w Mikołów, Rynek 16
Zwanym dalej Organizatorem przetargu
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej Oferentem
reprezentowanym przez ……………………………………………..…………………………
Wpisany w rejestr działalności gospodarczej pod numerem ………………………………..
NIP: ……………………….
REGON: …………………
§1
1. Organizator przetargu zleca a Oferent przyjmuje do wykonania przeprowadzenie
audytu bezpieczeństwa informacji obejmującego
ETAP I Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.
ETAP II Kontrola legalności oprogramowania, sieci LAN i środowiska sprzętowo –
systemowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do umowy
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2.

3.
4.
5.

§2
Oferent oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy ze szczególną starannością,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz warunkami wynikającymi
z właściwych przepisów, w szczególności z wytycznymi Ustawy o ochronie danych
osobowych, Rozporządzenia MSW i A oraz wytycznych normy bezpieczeństwa ISO
27001:2005.
Oferent oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane do
realizacji przedmiotu umowy, a także odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym
zakresie.
Oferent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane
w związku z realizacją niniejszej umowy.
Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru
wszelkich informacji (w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych,
organizacyjnych, finansowych, administracyjnych), z którymi Strony umowy, osoby
świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy,

których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zapoznają się przy
wykonywaniu niniejszej umowy. Strony podejmą odpowiednie kroki dla zapewnienia
zachowania poufności przez osoby wykonujące w ich imieniu obowiązki w ramach
niniejszej umowy.
6. Informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy
mogą być wykorzystane do celów innych niż jej realizacja za obopólną, pisemną
zgodą Stron chyba, że przepisy na to nie zezwalają.
§3
1. Organizator przetargu zobowiązuje się do zapewnienia Oferentowi dostępu do
pomieszczeń w którym zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa informacji.
§4
1. Rozpoczęcie audytu bezpieczeństwa informacji będącego przedmiotem Umowy
nastąpi w dniu podpisania umowy, natomiast termin zakończenia określono:
ETAP I – 3 tygodnie od dnia podpisania umowy,
ETAP II -10 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia całość prac związanych z przedmiotem umowy został
określony: 10 tygodni do dnia podpisania umowy
§5
1. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany po obustronnym podpisaniu protokołu
odbioru końcowego.
2. Podpisanie protokołu odbioru jest podstawą wystawienia przez Oferenta faktury
VAT.
§6
1. Z tytułu niniejszej umowy Organizator przetargu zapłaci Oferentowi wynagrodzenie
w wysokości netto …………… PLN (słownie: ………………… 00/100 złotych). Do
kwoty tej zostanie doliczony należny podatek od Towarów i Usług (VAT) w stawce
23%, co stanowi cenę w wysokości ……………. PLN (słownie: ………………. 00/100
złotych).
2. Wynagrodzenie Oferenta ustalone zgodnie z postanowieniami ust. 1 obejmuje
wszelkie koszty, jakie poniesie on w związku z prawidłową realizacją przedmiotu
umowy.
3. Organizator przetargu zapłaci wynagrodzenie określone w ust. 1 Oferentowi
przelewem, na rachunek bankowy Oferenta wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury przez Organizatora przetargu.
§7
1. Oferent nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Organizatora
przetargu, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających
z niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony.

§8
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony
przewidują następujące kary umowne:
a. Oferent zapłaci Organizatorowi przetargu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Organizatora przetargu z przyczyn, za które
Oferent ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego na podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
- za odstąpienie od umowy przez Oferenta z przyczyn, za które Oferent ponosi
odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego na
podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 2
wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego na podstawie kwoty brutto
podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
b. Organizator przetargu zapłaci Oferentowi karę umowną:
- za odstąpienie od umowy ze swojej winy w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego na podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
3. Należności z tytułu kar umownych Organizator przetargu potrąci z faktury
wystawionej przez Oferenta.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Organizatora przetargu.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Oferenta oraz trzy egzemplarze dla Organizatora przetargu.
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