
                     

UMOWA nr ………/2022 

zawarta w dniu …………2022 r. w Lublinie, pomiędzy :
Gminą  Lublin,  z  siedzibą  przy  Placu  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,
NIP: 9462575811, REGON 431019514, reprezentowaną przez:

1.  …………………….......................................................

zwaną dalej „Zamawiającym”
a……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......., reprezentowaną przez:

1.  ……………………………………...
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

Zamówienie  jest  współfinansowane  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.

W wyniku przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania,  w którym oferta
Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą,  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
zwanymi dalej „Stronami”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest:
1) przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Gminie Lublin,
2) dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

na  potrzeby  działania  Gminy  Lublin  w  ramach  projektu  grantowego  „CYFROWA
GMINA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020,  Osi  Priorytetowej  V  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej
odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) złożonej ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) formularzu  zamieszczonym  w  dokumentacji  konkursowej  projektu  Cyfrowa  Gmina
dostępnym  na  stronach  Centrum  Projektów  Polska  Cyfrowa  -  Formularz  informacji
związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - stanowiącym załącznik
nr 6 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamówienie  z  zachowaniem  należytej
profesjonalnej  staranności,  zasad bezpieczeństwa,  dobrej  jakości,  właściwej  organizacji
pracy,  zasad  wiedzy  technicznej,  obowiązujących  przepisów prawa,  zgodnie  z  opisem
przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

4. Zamawiający  nie  ponosi  w  jakimkolwiek  zakresie  odpowiedzialności  za  działania  lub
zaniechanie osób za pomocą, których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel,
urządzenia,  sprzęt i  materiały  Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione w miejscu
wykonywania  dostaw  oraz  za  jakiekolwiek  szkody  spowodowane  przez  ten  personel,
urządzenia, sprzęt i materiały.
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§2
Terminy

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy został zrealizowany:

1) do 45  dni  od  dnia  podpisania  Umowy dla  przedmiotu  Umowy,  o  którym
mowa w §1 ust. 1 pkt 1 (diagnoza cyberbezpieczeństwa);

2) do 30 dni od dnia wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa dla przedmiotu
Umowy,  o  którym  mowa  w  §1  ust.  1  pkt  2  (dostawa  sprzętu
komputerowego). 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania
bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru  dla  danej  części  zamówienia.  Zasady
przeprowadzenia odbioru określa § 8.

§3
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 pkt 1:
1) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami określonymi

w umowie,  z należytą profesjonalną starannością  i  uczciwością,  najlepszą wiedzą,
dobrą praktyką oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, w terminie określonym
w §2 ust. 1 pkt 1.

2) w ciągu 7 dni od podpisania Umowy ustali z Zamawiającym harmonogram działania
dla zakresu realizacji Umowy i uzyska jego akceptację.

3) zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu
umowy,  w  zakresie  w  jakim  współpraca  będzie  konieczna  i  niezbędna  do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4) oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową dotyczącą wymogów
prawnych  i  regulacyjnych  oraz  praktyk  w  dziedzinie  cyberbezpieczeństwa  oraz
umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5) zapewnia,  że  przedmiot  niniejszej  umowy  będą  realizowały  osoby  posiadające
wymagane 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. 

6) przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących
przedmiot umowy jak za swoje działanie lub zaniechanie. 

7) nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z
treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

2. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 pkt 2:
1) Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia,  w  terminie

określonym w §2 ust. 1 pkt 2 na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.

2) Wykonawca zapewni  własny  transport  oraz  wniesienie  przedmiotu  umowy według
wskazówek Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy
najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem dostawy.

4) Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy  do  siedziby  wskazanej  przez
Zamawiającego.  Dostawa  będzie  się  odbywać  w  dniach  i  godzinach  pracy
Zamawiającego.

5) Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  Umowy  w  opakowaniach  oraz
transportem  zapewniającym  należyte  zabezpieczenie  jakościowe  dostarczonego
towaru przed czynnikami pogodowymi oraz uszkodzeniem.
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6) Przedmiot  zawartej  umowy  dostawy  winien  być  fabrycznie  nowy,  nieużywany,

nieuszkodzony,  nieobciążony  prawami  osób  trzecich,  posiadać  certyfikaty
potwierdzające  zgodność  z  Polskimi  Normami  oraz  posiadać  karty  gwarancyjne  i
instrukcję obsługi w języku polskim.

§4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w terminach i

na zasadach określonych w Umowie,
2) dokonania odbiorów ilościowo-jakościowych,
3) terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za wykonanie  przedmiotu

Umowy.

§5
Osoby do kontaktów

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad zadaniem są:
1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 (diagnoza cyberbezpieczeństwa):

a. ze  strony  Zamawiającego:  Pełnomocnik  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Lublin – Andrzej Wojewódzki,
tel. 81 466 2010 email: andrzej.wojewodzki@lublin.eu

b. ze  strony  Wykonawcy:  ……………………………………......  tel.  ...……………......  email: .
……………………...……....…

2)   dla  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §1  ust.  1  pkt  2  (dostawa  sprzętu
komputerowego):

a. ze strony Zamawiającego: Wydział Informatyki i Telekomunikacji – Katarzyna Zielonka, tel.
81 466 1122 email: katarzyna.zielonka@lublin.eu

b. ze  strony  Wykonawcy:  ……………………………………......  tel.  ...……………......  email: .
……………………...……....…

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Maksymalna wartość zamówienia brutto nie może przekroczyć kwoty w wysokości .……...
…  zł  (słownie:  ………………………………  ……………………..  złotych  00/100)  w tym
wynagrodzenie  netto w kwocie  .……………...… zł  (słownie:  ………………………………..
złotych 00/100)  oraz  podatek  VAT w kwocie  .………………………………....  zł  (słownie:
…………………………….. złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w
tym podatek VAT - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).

3. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  przez
Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT.  Podstawę  do
wystawienia  faktury  VAT  stanowią  podpisane  bez  uwag  przez  obie  Strony  protokoły
odbioru,  o których mowa w § 8 ust. 5  niniejszej umowy.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie  za realizację  przedmiotu  zamówienia  określoną  w §  1  ust.  1  pkt  1)  w

kwocie  ........  zł  nastąpi  z  działu  …….  rozdział  ........  §  ...........  zadanie  ……………...
budżetu miasta Lublina na rok 2022. 

6. Wynagrodzenie  za realizację  przedmiotu  zamówienia  określoną  w §  1  ust.  1  pkt  2)  w
kwocie  ........  zł  nastąpi  z  działu  …….  rozdział  ........  §  ...........  zadanie  ……………...
budżetu miasta Lublina na rok 2022.
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7. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie wyśle*

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,
koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019
Zamawiającego.

 *niepotrzebne skreślić
§7

Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  prawidłową  realizację  przedmiotu  umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania,
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu,
jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  jego  własnych  pracowników.  W
przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania podwykonawcy, Zamawiający poniósł
szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy jest
możliwa  tylko  w  przypadku,  gdy  nowy  podwykonawca  posiada  tożsamą  wiedzę
i  doświadczenie  zawodowe,  potencjał  techniczny  oraz  osoby  zdolne  do  wykonania
Zamówienia  a  także  jest  w  sytuacji  ekonomiczniej  i  finansowej,  jak  dotychczasowy
podwykonawca. Na dokonanie zmiany podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego.

§8
Odbiory

1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa, będąca wynikiem audytu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt
1,  zostanie  przeprowadzona  zgodnie  z  formularzem  zamieszczonym  w  dokumentacji
konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska
Cyfrowa  -  Formularz  informacji  związanych  z  przeprowadzeniem  diagnozy
cyberbezpieczeństwa – stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  przekaże  wyniki  przeprowadzonej  diagnozy  w  formie  pliku  arkusza
kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w ust. 1 (zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina oraz Dokumentacji  Konkursowej),
podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  posiadającą
odpowiednie uprawnienia. Poza arkuszem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport
opisowy z przeprowadzonego audytu wraz z zaleceniami.

3. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru dla zamówienia określonego w §1
ust.  1  pkt  1  jest  brak  uwag  ze  strony  Zamawiającego  do  przedmiotu  umowy,  w
szczególności  do  dokumentów  opracowanych  przez  Wykonawcę  w  ramach  realizacji
przedmiotu umowy oraz pomyślne przesłanie wyników diagnozy za pomocą elektronicznej
skrzynki  podawczej  ePUAP  do  NASK  na  adres  skrzynki:  /NASK-  Instytut/SkrytkaESP
(akronim/temat: cyfrowa.gmina.diagnoza.cyber).

4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy określonego w
§1 ust.  1 pkt 1-2, Wykonawca wniesie niezbędne poprawki i  przekaże Zamawiającemu
przedmiot umowy do ponownego odebrania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag.  

5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły odbioru, stanowiące
Załączniki nr 4 i 5 do umowy.

6. Integralną  częścią  protokołu  odbioru  stanowią  karty  gwarancyjne,  jak  również  inne
dokumenty dotyczące dostarczonego przedmiotu umowy, wydane Zamawiającemu.
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7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca  dostarczył  towar,  o

którym mowa w  §1  ust.  1  pkt  2,  niezgodny  z  opisem  przedmiotu  umowy  lub  jest  on
niekompletny,  posiada  ślady  zewnętrznego  uszkodzenia,  Zamawiający  odmówi  jego
odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego, ale nie dłuższego jednak niż
7 dni, usunięcia stwierdzonych braków lub błędów i zgłoszenia gotowości do ponownego
odbioru, przy czym usunięcie braków ilościowych i/lub jakościowych odbywa się na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych przy odbiorze w terminie określonym w
ust.  4,  uwzględniającym możliwości  techniczne lub  technologiczne dotyczące usunięcia
wady,  Zamawiający  po  uprzednim  zawiadomieniu  Wykonawcy,  jest  uprawniony  do
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca  zapewnia,  że   sprzęt  komputerowy  dostarczony  w  ramach  realizacji
przedmiotu umowy objęty będzie 36-cio miesięczną gwarancją. 

2. Początkiem okresu gwarancyjnego jest dzień podpisania protokołu odbioru przez obydwie
strony bez uwag. 

3. Gwarancja  musi  być  realizowana  przez  producenta  lub  autoryzowanego  partnera
serwisowego producenta lub dystrybutora.

4. Gwarancja  obejmuje  wszystkie  elementy  dostarczonego  sprzętu  wraz  z  niezbędnym
wyposażeniem  z  wyłączeniem  materiałów  eksploatacyjnych  podlegających  zużyciu
podczas  normalnej  eksploatacji.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zapewnia  serwis
techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy
jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

5. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc
przed  upływem  terminu  gwarancji,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  z
Zamawiającym.

6. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usunięcia jakichkolwiek
wad  ujawnionych  w  trakcie  eksploatacji  przedmiotu  umowy  –  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

7. Zgłoszenie  wad,  o  których  mowa  powyżej  w  ust.  6  może  być  wykonywane  przez
Zamawiającego telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. W  okresie  gwarancji  ewentualny  koszt  transportu  w  celu  dokonania  naprawy  ponosi
Wykonawca.

9. Wykonawca przystępuje do usunięcia nieprawidłowości nie później niż w ciągu dwóch dni
roboczych  od  daty  otrzymania  zgłoszenia.  Przez  przystąpienie  do  usunięcia
nieprawidłowości  należy  rozumieć  fizyczne  stawienie  się  serwisanta  w  lokalizacji
przedmiotu zgłoszenia. W przypadku niemożności dokonania naprawy w danej lokalizacji
koszty transportu do punktu serwisowego i z powrotem ponosi Wykonawca.

10. W  razie,  gdy  naprawa  potrwa  dłużej  niż  dwa  dni  robocze,  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego,  dostarczy w trzecim dniu  naprawy sprzęt  zastępczy o takich  samych
parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności.

11. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 6 tygodni lub będzie wymagał
naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest
wymienić na własny koszt przekazany do naprawy sprzęt na nowy lub inny wolny od wad
o  co  najmniej  takich  samych  parametrach  i  funkcjach  użytkowych,  uzgodniony  z
Zamawiającym.

12. Okres trwania gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.
13. Korzystanie z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy

od  odpowiedzialności  z  tytułu  wad  lub  nienależytej  jakości  produktów  zgodnie  z
przepisami Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
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14. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  zawiadomienia

Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianach teleadresowych, danych osób do kontaktu
oraz o wszelkich zmianach dotyczących Wykonawcy mogących mieć wpływ na realizację
obowiązków wynikających z gwarancji. 

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w § 1

ust. 1 pkt 1 i 2  - w wysokości równej 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie
z § 6 ust. 1) za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i
rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z § 6 ust. 1),
licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień
zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20%
wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z § 6 ust. 1).

2. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez
Wykonawcę z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości
20% łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto  (zgodnie  z  §  6  ust.  1),  za  wyjątkiem
sytuacji zaistnienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  dalsze
wykonywanie  umowy może zagrozić  istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącania  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar
umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

5. Zapłacenie  lub  potrącenie  kary  za  niedotrzymanie  terminu  nie  zwalnia  Wykonawcy
z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

6. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w
wyniku działania siły wyższej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdyby
wysokość  poniesionej  szkody  przewyższała  wysokość  kar  umownych  na  zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.

8. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,   których  mogą  dochodzić   strony
wynosi nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z § 6 ust. 1).

§11
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości  lub w części,  gdy Wykonawca mimo
pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  jakichkolwiek  roszczeń
Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy–Wykonawca  w  powyższym  przypadku  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do czasu odstąpienia,

2) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
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3. Odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości

o powyższych okolicznościach.
4. Odstąpienie  od umowy powinno  nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§12
Zmiana umowy

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  umowy  w  zakresie,
o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych poniżej:

1) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, 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 lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne
dla Zamawiającego,

2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie
Zamawiający,

3) zmian ogólnie  obowiązujących  przepisów prawa powszechnego  ;  zmiany umowy z
tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów
umowy do wprowadzonych przepisów,

4) w  zakresie  zmiany  wynagrodzenia  brutto  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki
podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany
stawki  tego  podatku  obowiązującą  w  dacie  powstania  obowiązku  podatkowego  w
czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

5) zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas
występowania  przeszkód  o  obiektywnym,  nadzwyczajnym  i  niemożliwym  do
przewidzenia  charakterze,  w  szczególności  takich  jak  niedobory  rynkowe,
przedłużający się czas dostawy u producenta, itp.,

6) zmian  w  terminie  realizacji  przedmiotu  umowy,  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego,  w szczególności  wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości
realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich,

7) zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli  w okresie realizacji
zamówienia,  na  rynku  pojawi  się  nowy  produkt  o  parametrach  lepszych  od
zaoferowanego elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie
wpłynie ona na wartość zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie
termin dostawy,

8) aktualizacji  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  techniczny  lub  technologiczny  (np.
wycofanie  z  obrotu  urządzeń  lub  podzespołów),  zmiana  nie  może  spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych
wynikających z oferty. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy,

9) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem Instytucji
Wdrażającej;  w  wyniku  podpisania  aneksu  do  umowy  o  dofinansowanie
przedmiotowego zadania zmieniającego zasady i terminy jego realizacji.

2. Wszystkie  okoliczności  wymienione  w  ust.  1  stanowią  katalog  zmian,  na  które
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do
wyrażenia takiej zgody.
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3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§13
Cesja

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego  zbywać na rzecz osób trzecich
wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 14
Ochrona danych osobowych

1. Strony zgodnie oświadczają,  iż jest  im znana treść przepisów prawa powszechnie
obowiązującego  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  w  szczególności
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 i
ustawy z dnia  10 maja 2018 r.  o  ochronie danych osobowych  wraz z przepisami
wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej
Umowy  w  imieniu  własnym  oraz Stron  oświadczają,  że  przetwarzanie  danych
osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako
osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji Umowy.

2. Na  potrzeby  realizacji  Umowy  Strony  jako  niezależni  administratorzy  danych
udostępniać  będą  sobie  nawzajem  dane  osobowe  swoich  reprezentantów  lub
przedstawicieli  oraz innych  osób  w związku  z  realizacją  Umowy,  w zależności  od
potrzeb  wynikających  z postanowień  Umowy,  obejmujące  w  szczególności
następujące  kategorie  danych:  dane  identyfikacyjne  (m.in.  imię  i  nazwisko,
stanowisko),  kontaktowe  (m.in.  służbowy  adres  e-mail,  służbowy  numer  telefonu,
miejsce wykonywania pracy).

3. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  spełnić  w  imieniu  drugiej  Strony  obowiązek
informacyjny w stosunku do osób wymienionych w ust. 2 w związku z udostępnieniem
ich  danych  drugiej  Stronie  na  potrzeby  realizacji  Umowy.  Zakres  obowiązku
informacyjnego określa niniejszy paragraf.

4. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  danych  osobowych  poprzez
podjęcie  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych  wymaganych
obowiązującymi  przepisami  prawa w zakresie  ochrony danych osobowych,  jak  też
ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  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 – zwane dalej „RODO”) przekazanych:
     a. Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Gmina Lublin, plac
Łokietka 1, 20-109 Lublin;
     b. Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest ….......................….
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6. U Zamawiającego został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się

skontaktować poprzez e-mail:  iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiającego
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  zawarciem  i
realizacją  Umowy,  jej  obsługą  oraz  ewentualnym  dochodzeniem  lub  odpieraniem
roszczeń  z  niej  wynikających,  w  związku  z  wypełnieniem  obowiązków  prawnych
ciążących na Stronie oraz w celach archiwalnych.

8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej  Strony w
celach wskazanych powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie (zgodnie z art. 6 ust. 1

lit.  c  RODO)  związanych  m.in.  z  przepisami  podatkowymi  oraz  przepisami  o
rachunkowości,  a  także  wynikających  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o
narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  i  rozporządzenie  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych;

b) prawnie uzasadniony interes Strony, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym

kategoriom odbiorców:
a) podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Strony,  w  tym  m.in.

obsługującym  systemy  informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji
Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne;

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i  pocztowym (w związku z koniecznością  dokonania  zawiadomień określonych
w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku
z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń
wynikających  z  Umowy),  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na
podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą
być także udostępniane  podmiotom uprawnionym na podstawie  prawa,  w tym
organom administracji skarbowej.

10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji  Umowy, a po jej zakończeniu przez
czas  związany  z  wygaśnięciem  roszczeń  związanych  z  Umową  oraz  przez  czas
zastrzeżony  przepisami  prawa,  w  tym  przepisami  podatkowymi,  przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości  finansowej  oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach i  rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu
działania archiwów zakładowych.

11. Każda  osoba,  której  dane  osobowe  zostaną  udostępnione  pomiędzy  Stronami  w
związku z zawarciem i realizacją Umowy, ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku
kiedy  Strona  przetwarza  dane  w  oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony  interes.
Sprzeciw  taki  można  wyrazić  w dowolnym  momencie  kierując  korespondencję  w
formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.
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12. Każda  osoba  ma  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony

Danych Osobowych.
13. Dane  osobowe  nie  będą  profilowane  i  nie  będą  służyły  zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.
14. Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  podpisania  Umowy  podpisze  z  Zamawiającym

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik
nr 3 do Umowy.

§15
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób
trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń,
technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji dostaw.

3. Niedopuszczalna jest,  pod rygorem nieważności,  zmiana postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem
postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.

5. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  umowy,  strony  będą  rozstrzygać  w  drodze
mediacji,  zaś  w  przypadku  niemożności  ich  polubownego  zakończenia,  właściwym
organem do rozstrzygania sporu będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

6. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Załączniki:

zał. nr 1 do umowy – Formularz ofertowy
zał. nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia 
zał. nr 3 do umowy - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zał. nr 4 do umowy – Wzór protokołu odbioru – diagnoza cyberbezpieczeńtwa
zał. nr 5 do umowy – Wzór protokołu odbioru – dostawa sprzętu 
zał. nr 6 do umowy - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczenstwa 
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