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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§ 1 

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie nr SPW……………..2021  

w trybie zapytania ofertowego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego niezbędnej do 

jego akredytacji i utworzenia pojedynczego bezpiecznego stanowiska komputerowego 

przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w 

Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Sasina 15 (siedziba Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego), to jest: 

1) dokumentu „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego 

przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie”; 

2) dokumentu „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego 

przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie”. 

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:.  

1) przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji 

niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym; 

2) dobór i wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

bezpieczeństwa fizycznego dla obszaru, w którym planowane jest uruchomienie 

systemu; 

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji bezpieczeństwa, o której 

mowa w § 2 ust. 1; 

4) przeprowadzenie testów poprawności i skuteczności funkcjonowania zabezpieczeń 

systemu; 

5) szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wprowadzonych 

zabezpieczeń; 

6) przygotowanie dokumentacji do przekazania ABW; 

7) uzupełnienie i poprawienie dokumentacji bezpieczeństwa, o której mowa powyżej,  

w przypadku przedłożenia przez ABW ewentualnych zaleceń w tym zakresie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, wytycznymi Zamawiającego,  

w sposób rzetelny, kompletny i terminowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową, dysponuje lub posiądzie wszelkie 

niezbędne informacje, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami 

gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu zamówienia. 
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§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

………………………………,tel:…………………,e-mail……………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem odpowiedzialnym za realizację przedmiotu 

zamówienia jest………………..……………, tel…………...…., e-mail:…………..……. . 

3. Osoby wskazane powyżej są uprawnione do obioru przedmiotu umowy i podpisania 

protokołów. 

4. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu, a jedynie wzajemnego pisemnego 

poinformowania stron. 

5. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości ani części przedmiotu umowy 

podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy w postaci dokumentacji bezpieczeństwa, o której mowa w niniejszej umowie, 

najpóźniej do dnia 2 czerwca 2021r. 

2. Czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 Wykonawca wykona w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust.1. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 zostanie wykonany  

i przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w następujących ilościach: 

1) dokument „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu 

teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli 

„zastrzeżone” w  Starostwie Powiatowym w Wołominie” - 1 egzemplarz; 

2) dokument „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego 

przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w  Starostwie 

Powiatowym w Wołominie” - 1 egzemplarz. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletu dokumentów wymienionych w ust. 

1 w edytowalnej formie elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) na nośniku optycznym 

jednokrotnego zapisu (płyta CD lub DVD). 

3. Za dochowanie terminu umowy wymienionego w § 5 uważa się dostarczenie sporządzonego 

przedmiotu umowy osobiście lub drogą pocztową do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1) wykonania czynności i prac, o których mowa w § 2 ust. 2 niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2) do przeniesienia praw autorskich do wykonanej w ramach realizowanej umowy, 

dokumentacji na Zamawiającego na zasadach określonych w umowie. 

 

§ 8 

Umowę uważa się za zrealizowaną z dniem ostatecznej akceptacji przez ABW przedłożonej 

dokumentacji bezpieczeństwa.  
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§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do obszaru, w którym 

planowane jest uruchomienie systemu oraz udostępnić mu wszystkie posiadane materiały  

i dane związane z przedmiotem umowy niezbędne do jego realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać wszelkie otrzymane od Zamawiającego 

informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją  przedmiotu umowy. 

3. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę 

handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, chyba że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony bądź taki obowiązek będzie 

wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy  

o zaleceniach wydanych przez ABW odnośnie do przedłożonej dokumentacji (o ile zostaną 

one wydane) oraz o fakcie ostatecznej akceptacji przez ABW dokumentacji bezpieczeństwa 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………… zł brutto (słownie: …………………………………złotych). 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

§ 11 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej umowy nastąpi jednorazowo na podstawie 

faktury wystawionej po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Końcowy protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Stron 

niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o braku przeciwskazań do 

pracy systemu i ostatecznej akceptacji dokumentacji bezpieczeństwa przez ABW.  

 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek 

bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego lub na adres 

e-mail Starostwa Powiatowego w Wołominie: kancelaria@powiat-wolominski.pl 

2. Faktura może być wystawiona w formie papierowej i dostarczona do siedziby 

Zamawiającego (Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3) lub 

w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Wołominie: 

kancelaria@powiat-wolominski.pl 

3. Fakturę z 21-dniowym terminem zapłaty należy wystawić na: 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

NIP 125-09-40-609 

mailto:kancelaria@powiat-wolominski.pl
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4. W przypadku wyboru elektronicznej formy faktury Wykonawca oświadcza, że 

faktura/faktura korygująca dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

przesłane z następującego adresu e-mail: …………………………………… .  

O każdej zmianie adresu e-mail Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

5. Za datę dostarczenia faktury w formie papierowej przyjmuje się datę wpływu faktury do 

Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

6. Za moment dostarczenia faktury w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uznaje się moment zarejestrowania wysyłki na serwerze Starostwa. 

7. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest 

wystawiona. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej oraz że został on ujęty na tzw. białej liście podatników 

VAT w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności  

wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 424). 

 

§ 13 

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie przebiegał dwuetapowo. 

2. Wykonawca w dowolnej formie zgłosi Zamawiającemu gotowość do wydania gotowego 

przedmiotu umowy w postaci dokumentacji bezpieczeństwa. 

3. W przypadku gdy dokumentacja będąca przedmiotem umowy : 

1) nie będzie wykonana zgodnie z ustaleniami umowy, Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia i dokona jej zwrotu z podaniem pisemnie przyczyn odmowy odbioru; 

2) będzie wykonana zgodnie z ustaleniami umowy, Zamawiający sporządzi 

niezwłocznie protokół otrzymania dokumentacji. 

4. Po akredytacji przez kierownika jednostki systemu teleinformatycznego na podstawie 

dokumentacji bezpieczeństwa zostanie ona niezwłocznie przesłana do ABW. 

5. W przypadku wydania przez ABW zaleceń związanych z koniecznością uzupełnienia bądź 

poprawienia dokumentacji bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia 

w niej niezbędnych zmian w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w § 10 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku nie wykonania zaleceń, o których mowa w ust. 5 w ww. terminie, 

Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy zastępcze wykonanie prac innemu 

mailto:michal@inzynieriaruchu.pl
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Wykonawcy. 

§ 14 

Protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę, zostanie sporządzony po ostatecznym zaakceptowaniu przez ABW bez 

uwag przedłożonej dokumentacji bezpieczeństwa. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 

1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto za część przedmiotu 

umowy, której dotyczy odstąpienie, ustaloną na podstawie wynagrodzenia określonego 

w § 10 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  

w wykonaniu dokumentacji bezpieczeństwa o której mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, licząc za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.   

4. W przypadku przedstawienia przez ABW zaleceń do opracowanej dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  

w realizacji tych zaleceń w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w  § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  

6. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części)  

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń: 

1) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy; 

2) gdy Wykonawca nie wykonuje pracy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne; 

3) w przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub jej części 

(w zakresie realizacji  zaleceń ABW) wynoszącego co najmniej 10 dni w stosunku do 

daty wskazanej w § 5 lub innej daty wynikającej  z umowy; 

4) jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie 

publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
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§ 17 

1. Odstąpienie w całości lub części od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności,  

w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej do dnia odstąpienia 

części przedmiotu umowy. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie  30 dni od powzięcia 

wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

 

§ 18 

1. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do prac objętych niniejszą umową, zwanych 

utworem, wyłącznie jemu będą przysługiwać majątkowe prawa autorskie, które będą wolne 

od wad, praw i roszczeń osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich zgłoszonych 

w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieprawdziwości oświadczeń wskazanych  

w ust. 1, zobowiązując się jednocześnie do zwolnienia Zamawiającego  z odpowiedzialności 

z tego tytułu.  

3. Z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub ich części), w ramach wynagrodzenia umownego brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231,  

z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio 

całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie 

wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Równocześnie Wykonawca 

przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 

których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 

niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów i zadań Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w jednostce organizacyjnej Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 

liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 
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5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itd. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób.  

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach 

niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

 

§ 19 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

 

§ 20 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W  

(Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla których Administratorem jest Starosta 

Wołomiński, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa  

Powiatowego w Wołominie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo 

Powiatowe w Wołominie oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych 

osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy,  

w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 
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gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze Stron. 

 

§ 22 

1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we 

własnym zakresie. 

2. W razie braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia powstania sporu, sprawy sporne będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………….            …………………. 

 


