Umowa nr ………………
zawarta w dniu ________ 2020 r. w _______ pomiędzy:
Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie siedzibą w Szczecinie (70-207), Plac Stefana Batorego 4,
reprezentowany przez:
___________________________
zwanym dalej Zamawiającym
a

__________________________
zwanym dalej Wykonawcą
zwanych dalej łącznie „ Stronami” zaś każda z osobna „Stroną”,

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa systemów
informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej zgodnie z wymogami art. 15
Ustawy z dnia 05.07.2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2020, poz. 1369;
zwana dalej jako: „Ustawa o KSC”).
Przez usługę kluczową Strony rozumieją „Monitorowanie ruchu statków”.
Szczegółowy zakres audytu został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Rezultatem realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyzej będzie sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa (zwane dalej jako: „Raport”).
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.

Harmonogram prac, określający terminy realizacji działań związanych z realizacją przedmiotu
Umowy, został zawarty w Załaczniku nr 2 do niniejszej Umowy. Harmonogram może być
modyfikowany przez osoby wskazane w ust. 2 poniżej w drodze uzgodnień e-mail, jeżeli
wprowadzenie zmian będzie niezbędne z uwagi na zapewnienie prawidłowego przebiegu
realizacji prac.
2. Osobami upoważnionymi do modyfikacji, o których mowa wyżej w ust. 1 są:
- z ramienia Wykonawcy – […]
- z ramienia Zamawiającego – […]
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy niezwłocznie informacje niezbędne do ustalenia daty, od
jakiej rozpoczyna się bieg terminów wskazanych w Harmonogramie. W szczególności obejmuje
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to informacje o zdarzeniach wynikających z działania Zamawiającego. W razie nieprzekazania
Wykonawcy takich informacji, termin na wykonanie prac określony w harmonogramie
rozpoczyna bieg nie wcześniej niż z dniem uzyskania informacji od Zamawiającego.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością przyjętą
w obrocie profesjonalnym i stosunkach tego rodzaju, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego
oraz aktualną wiedzą.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania
przedmiotu Umowy, w szczególności zapewni udział w zespole audytowym co najmniej 2 osób,
które spełniają wymogi określone w art. 15 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o KSC.
Prace o których mowa w § 1 powyżej, Wykonawca może wykonywać przy pomocy
podwykonawców, za których działania bądź zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
Wykonawca nie musi uzyskać odrębnej zgody Zamawiającego na udostęnienie podwykonawcom
informacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą, przez co Strony rozumieją
w szczególności:
a) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z Wykonawcą i odbiór prac
o których mowa w §1 Umowy,
b) dostarczenie danych w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy,
c) zbieranie i udostępnianie danych z urządzeń wymagających posiadania uprawnień
administracyjnych,
d) udzielanie informacji dotyczących technicznych zabezpieczeń i wymogów dotyczących
cyberbezpieczeństwa Klienta na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy,
e) inne działania, bez których wykonanie przedmiotu Zamówienia byłoby obiektywnie
niemożliwe,

2.

Jeżeli Zamawiający nie będzie współdziałał z Wykonawcą w zakresie określonym w ust. 1.
powyżej, w czasie umożliwiającym wykonanie Umowy w terminie wskazanym w § 6 poniżej oraz
zgodnie z harmonogramem, termin realizacji przedmiotu Umowy ulegnie wydłużeniu o czas
oczekiwania Wykonawcy na podjęcie współpracy w danym obszarze, a opóźnienie spowodowane
taką okolicznością nie będzie naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę
oraz nie będzie rodzić po jego stronie odpowiedzialności odszkodowaczej.

§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
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1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w §1 Umowy wyniesie […] zł netto
(słownie: […] złotych) plus 23% podatku VAT co stanowi łaczną kwotę brutto […] zł (słownie: […]
złotych).

2.

Wykonawca ma prawo wystawić fakturę z tytułu wykonania prac, o których mowa w ust. 1
powyżej po przekazaniu Raportu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy Zamawiającemu zgodnie z
§ 6 ust. 8 Umowy.

3.

Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy […], w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatkiem VAT czynnym i posiada numer
identyfikacji
podatkowej
NIP
............................................. oraz zobowiązuje się do
informowania Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy o każdej zmianie statusu
podatnika podatku VAT, w szczególności w momencie wystawiania faktur VAT.7.

5.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji
dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a)

wadliwym wystawieniem faktury VAT,

b)

brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za
wykonane usługi,

c)

różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

6.

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze, która zostanie wystawiona
na podstawie niniejszej umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w
ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).

7.

Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na
rachunek bankowy ujawniony w Wykazie.

8.

Płatność dokonana na rachunek objęty Wykazem nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu
dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do
rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

9.

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
NIP 852-04-09-053

§6
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY
1.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca wykona prace opisane w §1, oraz przekaże
Zamawiającemu efekty realizacji przedmiotu Umowy, w terminie określonym w Załączniku nr 2
do Umowy.
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2.

Prace, o których mowa w §1, zostaną przekazane w postaci elektronicznej (pliki w formacie
programu PDF lub tabele w formacie programu Excel) pod wskazany przez Zamawiającego adres
e-mail. Materiały zostaną przekazane w polskiej wersji językowej. Zasady bezpiecznej wymiany
plików zostaną ustalone przez osoby upoważnione, o których mowa w §2 ust. 2 Umowy.

3.

Do odbioru prac ze strony Zamawiającego upoważniony jest […].

4.

Zamawiający może w terminie do 10 dni roboczych, od dnia przekazania prac zgłosić w formie
pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia co do przekazanych prac. Wykonawca zobowiązany jest
do ustosunkowania się do tych uwag oraz, w razie ich uwzględnienia, do przedstawienia
Zamawiającemu poprawionego raportu do ponownego odbioru w terminie […] dni roboczych od
dnia ich otrzymania.

5.

Zamawiający może wnieść uwagi do poprawionego Raportu w terminie do 7 dni roboczych od
dnia jego otrzymania. W przypadku dalszych uwag Zamawiającego, Strony podejmą niezwłocznie
negocjacje w celu ustalenia jednolitego stanowiska w zakresie raportu. Niezależnie od
powyższego Zamawiający ma prawo zgłaszania na bieżąco uwag i zastrzeżeń do wykonywanych
przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem Umowy.

6.

W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag w określonych powyżej lub zgłoszenia
uwag przez osoby do tego nieupoważnione, prace uznaje się za odebrane bez zastrzeżeń.

7.

Raport, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, w wersji ustalonej z uwzględnieniem
postanowień ust. 4-6 powyżej, zostanie dostarczony Zamawiającemu również w formie pisemnej
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 15 ust. 5 Ustawy o KSC.

8.

Za datę przekazania prac Strony uznają dostarczenie dokumentów zgodnie z ust. 2 powyżej.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Opóźnienie w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie stanowi
naruszenia obowiązków Stron wynikających z niniejszej Umowy, o ile opóźnienie takie lub
niewykonanie Umowy wynika z przyczyn niezależnych od Stron.

2.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
1)

dostarczenia przez Zamawiającego nieprawdziwych informacji dla potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy;

2)

nieujawnienia przez Zamawiającego informacji mających wpływ na wynik realizowanych
przez Wykonawcę usług;

3)

opóźnienia wynikającego z nieterminowego dostarczenia przez Zamawiającego informacji
niezbędnych do przeprowadzenia audytu lub opracowania dokumentacji.
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§8
POUFNOŚĆ INFORMACJI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

Strony zobowiązują się :
a)

Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, finansowe,
handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej Strony
w trakcie rozmów i określone przez tę Stronę jako tajne lub poufne – niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła;

b)

Wykorzystywać Informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi w
związku z realizacją Umowy lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
wynikających z Umowy;

c)

Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
Informacje w myśl punktu a) powyżej nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w
całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia
na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;

d)

Ujawnić Informacje, o których mowa w punkcie a) powyżej jedynie tym pracownikom,
stałym współpracownikom i doradcom prawnym Stron, którym będą one niezbędne do
wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi
mieć do nich dostęp dla celów określonych w punkcie b) powyżej;

e)

Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek
części Informacji określonych w a) powyżej z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
określonych w punkcie b) powyżej.

Postanowienia ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji
uzyskanych od drugiej Strony, które:
a)

są opublikowane, powszechnie znane lub podane do publicznej wiadomości;

b)

zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie
ujawnianiu informacji w stosunku do Stron;

c)

zostaną ujawnione przez jedną ze stron za uprzednią zgodą drugiej Strony wyrażoną na
piśmie lub w formie elektronicznej.

3.

Strony przyjmują do wiadomości, że wszelkie poufne informacje zostają udzielone bez żadnych
gwarancji dotyczących ich treści. W żadnym przypadku Strony nie biorą odpowiedzialności za
szkody mogące bezpośrednio, pośrednio lub w jakikolwiek inny sposób wynikać z działania lub
wykorzystania jakiegokolwiek fragmentu poufnych informacji.

4.

Na pisemne żądanie każdej ze Stron, Strona druga ma obowiązek zwrócić lub zniszczyć wszystkie
posiadane przez siebie materiały, w tym Zasoby przechowywane na nośnikach elektronicznych.
W takim wypadku, Strona zwracająca ma obowiązek dostarczenia Stronie żądającej zwrotu
pisemnego oświadczenia podpisanego przez Stronę zwracającą potwierdzającego wykonanie
odnośnych czynności w terminie do 3 dni roboczych. Nie dotyczy to informacji, co do których
Wykonawca ma obowiązek ich przechowywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5.

Zobowiązania, co do poufności informacji, wynikające z Umowy, wiążą Strony przez okres roku
od daty wykonania przedmiotu Umowy.
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6.

Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób, które w imieniu lub na rzecz
drugiej Strony wykonują czynności związane z przyjęciem lub wykonywaniem zlecenia.
Zasady przetwarzania tych danych osobowych, są określone pod adresem […] w przypadku
Wykonawcy
i https://www.ums.gov.pl/informator-urzedowy/2019-05-14-09-13-43.html w przypadku
Zamawiającego.
§9
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.
3.

4.

Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanych, w ramach
niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii,
c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie
lit.b) - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępnienia przedmiotu umowy w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania na własny użytek,
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu
złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej
umowy,
f) wprowadzanie zmian, skrótów
g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.
Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach
poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które
zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy następować
będzie z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy w
ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

§ 10
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE I PROMOCJA
1.

Strony zobowiązują się, że wobec osób trzecich będą przez okres obowiązywania Umowy
wzajemnie chronić dobre imię każdej ze Stron.

2.

W celu promowania swoich usług lub wykazania doświadczenia Wykonawca ma prawo do
ujawniania nazwy Zamawiającego, terminu oraz zakresu wykonanych prac. Wykonawca może
również udzielić zgody na ujawnianie faktu współpracy przy realizacji Umowy lub wykonania prac
na rzecz Zamawiającego swoim podwykonawcom.
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3.

Zasady promocji, reklamy oraz zakresu wzajemnej promocji innej niż wymienionej w ust. 2
powyżej, muszą być każdorazowo pisemnie uzgodnione pomiędzy Stronami i zaakceptowane
przez upoważnionych Przedstawicieli Stron.
§ 10
KARY UMOWNE

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w przypadku
naruszenia postanowień umowy lub niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w
zakresie wynikającym z Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne
w przypadku:
a. odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w przypadku
nienależytego wykonania Umowy -w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1;
b. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Etapów, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy -w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; przy czym za
dzień wykonania Umowy przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;
c. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego -w wysokości
0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
d. rażącego naruszenia postanowień Umowy posiadającego znamiona uporczywości,
utrudniającego realizację celów Umowy i skutkującego bezzasadnym utrudnieniem
zakończenia realizacji Umowy -w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1;
e. w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 8 Umowy
oraz postanowień Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa
w § 8 ust.6 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za
każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w przypadku:
a. odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,-w wysokości
20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7;
b. rażącego naruszenia postanowień Umowy posiadającego znamiona uporczywości,
utrudniającego realizację celów Umowy i skutkującego bezzasadnym utrudnieniem
zakończenia realizacji Umowy -w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy.
Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z
zastrzeżeniem ust.6.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
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8.

W razie zaistnienia 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust.7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Do podejmowania bieżących działań i ustaleń pomiędzy Stronami w związku z realizacją
niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia […], zaś Wykonawca upoważnia […].

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z wyjątkiem odrębnych zasad wskazanych w treści Umowy,
wymagają formy pisemnej lub równoważnej z nią formy elektronicznej, pod rygorem
nieważności.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Ewentualne spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy, których nie będzie można
rozstrzygnąć polubownie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

5.

W razie gdyby którekolwiek postanowienia Umowy okazały się nieważne lub nieskuteczne,
Umowa wiąże w pozostałym zakresie, chyba, że bez tych postanowień Umowa nie może być
wykonywania. Strony uzgodnią zasady zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych postanowień
w sposób najlepiej oddający intencje Stron przy formułowaniu tych postanowień.

6.

Załączniki nr 1 - 2 stanowią integralną część Umowy.

7.

Umowa została zawarta na czas realizacji prac określonych w Umowie.

8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Wykonawca

Zamawiający
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