
Załącznik nr 2  

  

Wzór  

  

Umowa nr …..............  

  

Zawarta w dniu ….................... pomiędzy:  

  

Gminą Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, którą reprezentuje:  

  

1.........................................................................................  

2.........................................................................................   

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

  

a  

  

….................................................................................................................    

….................................................................................................................    

….................................................................................................................   

….................................................................................................................    

  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

  

§ 1  

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca 

zobowiązuje się przeprowadzić Zamawiającemu diagnozę cyberbezpieczeństwa stanowiącą załącznik 

nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina;   

w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia ….................................  

  

§ 2 Termin 

realizacji umowy:  

–  rozpoczęcie w dniu podpisania umowy – 

 zakończenie określa się na dzień 30.09.2022 r.  

  

§ 3  

Odbiór umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego po przekazaniu wyniku 

przeprowadzonej diagnozy w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego „Formularza 

informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 

8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, podpisanego podpisem cyfrowym 

(weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego).   

  

§ 4  

1. Wykonawca przeprowadzi diagnozę cyberbezpieczeństwa za cenę …................................ zł 

netto + ….......% podatek VAT (tj. …............................. zł), co daje łączną kwotę brutto: 

….......................................... zł  

(słownie …........................................................................................................................).  

2. Dostawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest numerem 

właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment) zgodnie z  

Projekt „Cyfrowa Gmina” w Gminie Pasłęk jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi 
priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  

  



ustawą o podatku od towarów i usług.  

§ 5  

Zapłata należności za zrealizowanie umowy nastąpi, na podstawie faktury VAT, wystawionej po 

dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i podpisaniu protokołu, o którym mowa w 

§ 3, poleceniem przelewu na konto wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury 

przez Zamawiającego.  

Termin zapłaty uważa się za zachowany w przypadku obciążenia w ostatnim dniu rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 6  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.  

2. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zapłaci  

Zamawiającemu 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie lub w usunięciu wady towaru.  

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami jakościowymi oraz w 

sposób odpowiadający warunkom określonym w zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie, 

Zamawiający ma prawo do niezapłacenia należności za dostarczony przedmiot umowy, 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz dochodzenia kary umownej w 

wysokości określonej w pkt. 1 od ceny brutto, jaką Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy 

za przedmiot umowy.  

§ 7  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 8  

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego.  

§ 9  

Na wypadek sporu pomiędzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy właściwym dla rozpoznania 

jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. 

dla Zmawiającego.  

  

  

  

Zamawiający                    Wykonawca  
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