UMOWA
Zawarta w dniu

w Zabłudowie pomiędzy:

Gminą Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie, ul. Rynek 8,
16-060 Zabłudów
NIP 966-17-70-461
reprezentowanym przez: Adama Tomanka – Burmistrza Zabłudowa
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a,
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
NIP
Regon
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§1
Oświadczenia stron
1. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne zaplecze
sprzętowe, materiałowe oraz personalne w zakresie obsługi informatycznej oraz nadzoru
informatycznego.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest zainteresowany skorzystaniem z usług informatycznych
Zleceniobiorcy na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy w zakresie świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług
informatycznych oraz usług polegających na nadzorze nad świadczonymi na rzecz
Zleceniodawcy usługami.
§3
Obowiązki Zleceniobiorcy
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy bieżąca obsługa informatyczna oraz nadzór nad
posiadanymi przez Zleceniodawcę urządzeniami poprzez świadczenie usług informatycznych
polegających w szczególności na:

1. administrowaniu systemami informatycznymi Urzędu Miejskiego i podległych jednostek
organizacyjnych,
2. przestrzeganiu przepisów, procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz
danych,
3. instruktażu, szkoleniu i pomocy użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów,
4. opiece i nadzorze nad sprzętem komputerowym,
5. diagnostyce i wykonywaniu drobnych, bieżących napraw w przypadku awarii sprzętu
komputerowego Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych naprawy, które będą
wymagały większego nakładu pracy i nie będą mogły być wykonana w siedzibie
Zleceniodawcy (wszelkie naprawy elektroniczne np. wymiana podzespołów
elektronicznych, naprawa płyt głównych, naprawa monitów) będą rozliczane na
podstawie odrębnych faktur po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawca.
6. obsłudze technicznej wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim
i w podległych jednostkach organizacyjnych
7. zapewnieniu bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym,
8. prowadzeniu
spraw
komputerowego,

dotyczących

legalności

stosowania

oprogramowania

9. koordynowaniu organizacji przetwarzania danych,
10. utrzymaniu ciągłości
komputerowego,

pracy

urządzeń

komputerowych

oraz

oprogramowania

11. bieżącej pomoc przy problemach pracowników pracujących na sprzęcie komputerowym,
12. nadzorze nad realizacją napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez zewnętrzne
serwisy,
13. archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzania danych archiwalnych
w sytuacjach awaryjnych,
14. prowadzeniu kontroli antywirusowej,
15. prowadzeniu rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy, programy, licencje itp.,
16. pełnieniu funkcji administratora teleinformatycznego informacji niejawnych;
17. edycji treści i obsługi strony internetowej Gminy Zabłudów oraz wprowadzanie zmian
programistycznych zgodnie z systemem zarządzania treścią;
18. pomocy przy wdrażaniu

i szkolenie pracowników z zakresu elektronicznego obiegu

dokumentów EZD;
19. planowaniu rozwoju systemu komputerowego (dobór optymalnych rozwiązań oraz
sprzętu),
20. planowaniu wydatków na sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
21. wydawaniu zaleceń i opinii dotyczących stanu technicznego i poprawności działania
komputerów, sieci i oprogramowania,
22. wydawaniu opinii technicznych dla potrzeb likwidacji sprzętu komputerowego,
23. obsłudze procedur związanych z ochroną danych osobowych,
24. reprezentowaniu Gminy na spotkaniach i szkoleniach dot. rozwoju i wdrożenia technik
komputerowych,
25. pełnienie funkcji lokalnego administratora systemu „Źródło”,
26. sporządzaniu raportów i opiniowanie wystąpień kierowanych do Gminy a dotyczących
rozwiązań komputerowych,
27. opracowywaniu pism dotyczących systemu komputerowego.
28. sprawdzaniu dokumentów pod względem merytorycznym oraz dokonywania
zakwalifikowania dowodu do klasyfikacji, obszaru, kategorii i podkategorii wydatków
strukturalnych.
29. sprawdzaniu dokumentów księgowych pod względem merytorycznym poprzez ustalenie
prawidłowości ich danych, legalności, celowości, gospodarności, zastosowaniu przy
zamówieniu i zakupie właściwych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz zgodności z przepisami operacji gospodarczych wyrażonych w
dowodach, a cen na dokumentach z umowami, cennikami lub taryfami, a także
stwierdzeniem, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki.

§4
Postanowienia dodatkowe
1. Jeżeli w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w § 3 wystąpi potrzeba nabycia
dodatkowego sprzętu lub oprogramowania, Zleceniobiorca zobowiązuje się przedstawić
Zleceniodawcy, z zachowaniem szczególnej staranności, zestawienie zawierające wersję
najtańszą rozwiązania oraz najkorzystniejszego rozwiązania, wraz z ceną.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zobowiązuje się świadczyć swoje usługi przez trzy dni
robocze w tygodniu
3. 3. W przypadku wystąpienia awarii Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć czynności
mające na celu jej usunięcie w terminie 1 dnia roboczego, a w uzasadnionych
przypadkach w terminie ustalonym z zamawiającym.
§5
Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości ……………………………… zł netto plus należny podatek VAT, zgodnie ze złożoną
ofertą.
2. Całkowite łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty
brutto
(słownie………………..).
3. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawionej prawidłowo przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy
nr……………………………………………………………………………………………………………………
4 Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywca: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów,
NIP 966 177 04 61, REGON 050659208, Odbiorca: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060
Zabłudów.

5.Faktura VAT wystawiona niezgodnie z przepisami zostanie zwrócona i spowoduje
opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej.
6. Do faktury należy załączyć miesięczny raport z wykonanych czynności.
§6
Poufność
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez
uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1
wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zleceniodawcy, dotyczy w szczególności
informacji prawnie chronionych, które to informacje Zleceniobiorca uzyska w trakcie lub
w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub
przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i
zapisu
elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich
ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji
odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia
niniejszej Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
4. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie
skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości
dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 5, ust. 1 Umowy tj.
……………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………………………) za każdy
przypadek naruszenia, co nie uchybia możliwości dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
5. Zleceniobiorca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu
Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań określonych w

Załączniku nr 1 do Umowy. Dokumenty te Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy.
6. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do informacji lub dokumentów
powszechnie dostępnych.
7. Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie
obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym
tymi przepisami zakresie.
§7
Ochrona Danych Osobowych.
1. W celu prawidłowego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Zleceniobiorcę
takich obowiązków, Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy możliwość przetwarzania
danych osobowych zawartych w systemach informatycznych Zleceniodawcy jednak
wyłącznie w celu ewentualnej migracji, naprawy danych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Wykonywanie przez Zleceniobiorcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu
przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowo pisemnej zgody
Zleceniodawcy.
2. Dostęp Zleceniobiorcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia
przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji i
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać narzędzia oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z zm.), przy czym środki
bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania określone dla środków bezpieczeństwa na
poziomie wysokim.
§8
Okres obowiązywania umowy.
Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2018r do dnia 31
grudnia 2019r.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy,
b) zmiana ustawodawstwa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub
powodująca konieczność zmiany w przedmiocie Umowy,
c) zmiany organizacyjno - prawne lub zmiana lokalizacji Zleceniodawcy,
d) wystąpi niezależna od Zlecającego konieczność rezygnacji z części przedmiotu

2.

3.

4.
5.

zamówienia np. w przypadku braku środków finansowych na kontynuowanie Umowy, czy
też zmiany obowiązującego prawa.
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniodawcy:
1) ………………………., tel………………….., fax………., e-mail……………………..,
2) ………………………., tel………………….., fax………., e-mail……………………
Osoby ze strony Zleceniobiorcy upoważnione do kontaktu:
a) ………………………., tel…………………..., fax………., e-mail……………………..,
b) ………………………., tel……………………., fax………., e-mail……………………..,
Zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. pkt. 2), na inne może się odbyć na pisemny
wniosek Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.
W przypadku sporu zapadłego lub pozostającego w związku z niniejszą umową sądem
właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca

Załącznik nr 2
ZOBOWIAZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY
Nazwisko i imię: .................................................................................. Numer
identyfikacyjny
PESEL: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Dowód
to5samosci:
Seria
|__|__|__|Nr
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
wydany
przez
………………………....................................................................
Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem
faktycznym, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i wynikających z niej przepisów
prawnych.
2. Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe przetwarzane w Systemie podlegają
ustawowej ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania wszelkich danych
osobowych, oraz innych danych uzyskiwanych i przetwarzanych przez System wraz ze
sposobami ich zabezpieczenia w zakresie i trybie objętym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. Zobowiązuję się nie pozostawiać bez dozoru, ani nie udostępniać osobom
nieupoważnionym dokumentów materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z
danymi oraz do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie
danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów.
5. Zobowiązuję się w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności
wskazujących na naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zobowiązuję się przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie
poufności, integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w
obrocie w Systemie, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu
przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów
informatycznych.
7. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze
technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnice
Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
8. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych
danych uzyskanych w związku z realizacja zadań wynikających z przedmiotu umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a …………………………………….……………….. ciąży na mnie nawet po
wygaśnięciu stosunku pracy lub innej umowy cywilno prawnej.
Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych
bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania umowy, oraz
przez okres 3-lat po jego zakończeniu.

………………………………..
………………………………………….
miejscowość, data

podpis

