
 

Postępowanie nr BZP.242.8.2019.JS 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Wzór Umowy 

 

Umowa Nr ............................................. 
 „Audyt bezpieczeństwa i oprogramowania” w ramach projektu POPC-
POPC.02.03.01-00-0004/17  

 

zwana dalej „Umową” 

zawarta w dniu ................................................... r. we Wrocławiu, 

pomiędzy:  
 
Uniwersytetem Wrocławskim  

z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 8960005408, 

zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa: 

 

1. prof. dr hab. Adam Jezierski – Rektor 

a  

…………………….. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………….,  

ul. ………………………………………………………………………………………., wpisanym przez Sąd Rejonowy  

….. Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS …………………,  

NIP ……………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………………. zł, który został 

w pełni wpłacony, 

reprezentowanym przez: 

 
1. …………………………………………… 
 
2. …………………………………………… 
 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwani „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną” 

 

Strony niniejszej Umowy uzgodniły co następuje: 

 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami): w trybie 

przetargu nieograniczonego, postępowanie nr ……………………………………………………………………... 

na podstawie Art. 39 ustawy PZP. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 
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§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a. Etap 1: usługa doradcza w obszarze definiowania wymogów bezpieczeństwa dla 

platformy integracji i udostępniania elektronicznych zasobów realizowanej w ramach 

projektu LEOPOLDINA online, 

b. Etap 2: usługa audytu bezpieczeństwa będącego weryfikacją spełnienia przez 

dostawcę systemów wymogów bezpieczeństwa postawionych w ramach świadczonej 

usługi doradztwa. 

2. Szczegółowy zakres usługi świadczonej w ramach niniejszej Umowy jest określony 

w Załączniku 1 do Umowy. 
 

§ 2 

1. W celu umożliwienia Wykonawcy wykonania usług, o których mowa w § 1 ustęp 1, 

Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, których rodzaj i zakres zostanie uznany za 

niezbędny przez Strony. Wymogi formalne do wykonania projektu, o którym mowa w § 1, 

wymienione zostały w Załączniku nr 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu usług w zakresie 

w jakim jest to niezbędne do jej wykonania.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia 

wymagane dla prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych Umową oraz iż nie 

istnieją żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które uniemożliwiałyby lub utrudniały 

prawidłowe wykonanie przez niego Umowy.  
 

§ 3 

1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną zrealizowane w kolejnych etapach i terminach: 

a. Usługi doradcze powinny być realizowane w następującym formacie: 

i. Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana 

zgodnie z opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 15 

dni roboczych od rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż od 

01.09.2019r). 

ii. Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji 

umowy do dnia 30 kwietnia 2020. Usługi będą realizowane w formie 

przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

usług doradczych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w następującym 

wymiarze dostępnych dniówek ……….zgodnie ze złożoną ofertą. 

iii. Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów poszczególnych 

etapów zgodnie z harmonogramem. Usługi audytowe będą zlecane w 

terminie do 30.08.2020r. od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy na 

podstawie pisemnych Zleceń przeprowadzenia audytu. 

iv. Wykonawca rozpocznie realizację umowy nie wcześniej niż od 

01.09.2019r. 

b. Usługi audytowe powinny być realizowane w następującym formacie:  

i. Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności audytowych 
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w siedzibie Uczelni w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 lub oraz 

z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet (np. z siedziby Wykonawcy). 

ii. Usługi audytowe realizowane w formie ad-hoc od dnia rozpoczęcia 

realizacji umowy do dnia 30 sierpnia 2020. Usługi będą realizowane w 

formie przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą usług audytowych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w 

następującym wymiarze dostępnych dniówek ……….zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. Usługa audytowa, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.b, będzie zrealizowana przez Wykonawcę 

od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego przekazania Raportu Końcowego, przy czym 

rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 1 maja 2020 r. roku, a zakończenie wszystkich etapów nie 

później niż 30 sierpnia 2020 r. Na zakończenie prac w każdym etapie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu Raport z testów bezpieczeństwa. 

3. W terminie 5 dni roboczych od terminu zakończenia prac w każdym etapie i przekazania 

Raportu przez Wykonawcę, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Raportu lub zgłosi do tej 

usługi zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści Raportu 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego oraz powtórnego przedstawienia Raportu do 

akceptacji w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zastrzeżeń – w takim 

przypadku zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio z tą zmianą, że 

prawidłowe uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę nie może stać się 

przedmiotem kolejnych zastrzeżeń Zamawiającego. 

4. W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 3 Strony będą uważały Raport za przyjęty. 

5. Wraz z przekazaniem Raportu Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawa autorskie do Raportu na wszystkich polach eksploatacji obejmujących w szczególności:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym prawo do odtwarzania, 

prezentowania publikacji. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Raportu, w całości jak  

i wykorzystywania Raportu w postaci dowolnych fragmentów przedmiotowego dzieła, jak 

również do dokonywania zmian Raportu (z zachowaniem prawa do korzystania z nich na 

polach eksploatacji opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu) dla swoich potrzeb. 

7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w stosunku do Raportu: 

a. nie wyłącza prawa Wykonawcy do wykonywania, w oparciu o posiadaną wiedzę, na 

rzecz osób trzecich, utworów o podobnym charakterze, bez zgody Zamawiającego, 

b. nie obejmuje metodyki, procesów, technik, koncepcji, tajemnic handlowych i know-how 

Wykonawcy, które stanowiły podstawę opracowania Raportu. 
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8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Raportu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Raport, a które Wykonawca może 

przekazać Zamawiającemu przy wykonaniu niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

1. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 

a. Za wykonanie etapu 1 które stanowi 30% wartości całkowitej netto zamówienia 

wynagrodzenie w kwocie …………….. netto PLN (słownie: ………………………………… 

złotych …/100). ………………………………brutto (słownie: ……………………) 

b. Za wykonanie etapu 2 które stanowi 70% wartości całkowitej netto zamówienia 

wynagrodzenie w kwocie ……………. netto PLN (słownie: ………………………………… 

złotych …/100) ………………………………brutto (słownie: ……………………………) 

Do podanego wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej wysokości. Zapłata wynagrodzenia zrealizowana będzie na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu 

niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Raportu podpisanego przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury VAT. Numer rachunku bankowego Wykonawcy zostanie oznaczony 

w treści tej faktury VAT. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W wypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać od 

Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 

 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usług, o których mowa w § 1, powstałego z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, termin wykonania usług ulega przedłużeniu 

o czas trwania opóźnienia.  

2. Strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych płatnych w następujących 

przypadkach i następującej wysokości:  

a.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne:  

i. za opóźnienie wykonania usług, o których mowa z § 1 ust. 1, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia kwoty brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 a 

za każdy dzień opóźnienia,  

ii. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznej kwoty 

brutto przedmiotu umowy, określonego w §4 ust. 1 a i b.,  

iii. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

łącznej kwoty brutto, określonego w §4 ust. 1 a i b., 
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iv.  z tytułu każdorazowego naruszenia klauzuli poufności, w zakresie, 
o którym mowa w § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości 10% wynagrodzenia łącznej kwoty brutto, określonego w §4 
ust. 1 a i b., 

b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
i. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznej 
kwoty brutto, określonego w §4 ust. 1 a i b., 

ii. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
łącznej kwoty brutto, określonego w §4 ust. 1 a i b., 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 6 

1. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania w ramach Umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej.  

2. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako zdarzenie zewnętrzne (niezależne od woli stron), 

którego nie da się przewidzieć, a jeżeli da się je przewidzieć - nie można mu zapobiec, 

w szczególności: pożary, powodzie, wybuchy, zamieszki społeczne, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, akty władzy państwowej, katastrofy komunikacyjne. 

3. W przypadku siły wyższej, Strona dotknięta nią informuje natychmiast o tym drugą Stronę 

Umowy.  

4. Strony Umowy niezwłocznie po zajściu zdarzenia uzgodnią dalsze wspólne działania, które 

mają zostać podjęte przez Strony Umowy w warunkach siły wyższej. 
 

§ 7 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony Umowy przyjmują do wiadomości, że istota stosunku oraz 

dane i informacje (włącznie z danymi dotyczącymi drugiej Strony Umowy lub jej 

kontrahentów), które są im znane lub w których posiadanie weszły wskutek zawarcia lub 

wykonywania Umowy mają ściśle poufny charakter. Żadna ze Stron nie może bezpośrednio 

czy pośrednio ujawniać podmiotom i osobom innym niż Strony Umowy treści niniejszej 

Umowy ani danych i informacji uzyskanych w sposób określony powyżej. Niniejsze 

zobowiązanie wiąże Strony Umowy zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu. 

2. Termin „Informacje poufne” obejmuje wszelkie informacje uzyskane przez jedną ze stron 

w toku realizacji umowy, które nie są powszechnie dostępne dla osób trzecich, uzyskane po 

dacie podpisania niniejszej umowy w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonej w inny sposób 

(elektroniczny, dyskietka, twardy dysk itp.) 

3. Informacje poufne, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności: 

a. wszelkie dane, bazy danych i informacje zawarte na dyskach twardych, nośnikach 

magnetycznych, CD-ROM i podobnych oraz w materiałach informacyjnych, prospektach, 

kalkulacjach itp. dostarczonych w toku wykonywania umowy przez jedną ze Stron lub 

dostęp, do których jest prawnie chroniony, 

b. wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub 

organizacyjne, dotyczące jednej ze Stron, 
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c. wszelkie informacje lub metody umożliwiające określenie słabych stron systemów 

informatycznych Zamawiającego, 

d. wszelkie informacje dotyczące słabych stron systemów informatycznych Zamawiającego, 

w tym dotyczących przypadków nietypowej pracy systemu lub aplikacji, awarii 

i przestępstw komputerowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji poufnych, danych, oprogramowania, zapisów dotyczących działalności operacyjnej 

prowadzonej przez Zamawiającego oraz wszelkiego rodzaju materiałów dotyczących planów 

strategicznych Zamawiającego, stosowanych technologii oraz wypracowanych przez 

Zamawiającego rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych. 

5. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Strony mogą korzystać z uzyskanych informacji poufnych 

wyłącznie w zakresie i w celu związanym z wykonaniem Umowy. 

6. Strony zobowiązują się do niekorzystania z informacji poufnych w żadnym innym celu niż cel 

oznaczony w ust. 5. 

7. Strony zobowiązują się do podjęcia stosownych działań zmierzających do zobowiązania ich 

pracowników lub innych osób, które będą miały dostęp do informacji poufnych, do 

stosowania postanowień niniejszej Umowy.  

8. W wyniku realizacji niniejszej Umowy, informacje poufne zapisane na komputerowych 

nośnikach informacji należących do Wykonawcy muszą być zabezpieczone przed 

odczytaniem, ujawnieniem, użyciem przez osoby niepowołane, a po zakończeniu prac 

zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (nie dotyczy kopii Raportów 

dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy).  

9. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy Strony uznają zgodnie, że niezbędnym dla 

prawidłowego wykonywania Umowy będzie przetwarzanie przez Wykonawcę danych 

wrażliwych Zamawiającego, Strony podejmą adekwatne działania w celu dostosowania stanu 

faktycznego do obowiązujących wymogów prawnych. 

10. Powyższe zobowiązania nie dotyczą informacji i dokumentów publicznie dostępnych lub 

uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i niesprzeczny 

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gdy ujawnienia tych informacji lub dokumentów 

żąda uprawniony organ w zakresie wymaganym przepisami prawa. 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa Kodeksu 

Cywilnego.  
 

§ 9 

1. Wszelkie spory, wynikające z Umowy będą rozwiązywane przez Strony Umowy w miarę 

możliwości na drodze polubownej.  

2. W przypadku, gdy spór nie zostanie polubownie rozwiązany w ciągu 45 dni od dnia, gdy 

jedna ze Stron Umowy przesłała drugiej pismo wzywające do polubownego rozstrzygnięcia 

sprawy, każdej Stronie Umowy przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu 

gospodarczego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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3. Każda ze Stron Umowy, przed zgłoszeniem roszczenia, umożliwi drugiej Stronie ponowne 

wywiązanie się z jej zobowiązań w uzgodnionym terminie. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu tj.: 

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy, 

b/ gdy zostanie ogłoszone zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

c/ gdy w ciągu 5 dni od wezwania złożonego na piśmie Wykonawca nie rozpoczął realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej w ciągu 5 dni, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

6. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami 

przekraczającymi termin płatności o dwa miesiące.  

7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec dostawcy przez jego 

kooperantów. 
 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia składane pomiędzy Stronami, wynikające  

z postanowień niniejszej Umowy, będą mieć formę pisemną i doręczane będą drugiej Stronie 

listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz będą uznane przez Strony za 

doręczone, o ile zostaną przesłane na podane niżej adresy: 

• Zamawiający:  

• Wykonawca:  

2. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach realizacji niniejszej Umowy:  

• ze strony Zamawiającego:  

………………………………………………………………….. 

ze strony Wykonawcy:  

………………………………………………………………….  

3. Dopuszcza się dostarczenie zawiadomienia lub oświadczenia, wynikających z postanowień 

niniejszej umowy za pomocą poczty elektronicznej z wyłączeniem § 11. 

4. Dostarczenie zawiadomienia lub oświadczenia, wynikających z postanowień niniejszej umowy 

z zachowaniem formy opisanej w ust. 3 wymaga uzyskania tą samą drogą potwierdzenia 

otrzymania dokumentu przez Drugą Stronę umowy. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim po jednym dla każdej ze Stron. 
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6. Wszystkie załączniki przywołane w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część. W razie 

rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załącznika nr 1 pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej Umowy. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że tekst niniejszej Umowy został przez każdą z nich przeczytany, 

w pełni zrozumiany i zaakceptowany na dowód czego składają swoje podpisy. 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 – OPZ - Cel, zakres prac i opis czynności objętych umową oraz Harmonogram prac. 

Załącznik nr 2 – odpis aktualny z KRS Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

       Zamawiający           Wykonawca 

            

  

 

 

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

(pieczątki firmowe i podpisy) 

 

 

 
 
 
 
 
 


