2019-123850
NESOD:		2/4
Przyg.: Inf-IV/176	
Umowa nr Inf.2151…………….

zawarta ……………………. roku w Rybniku pomiędzy Zamawiającym, tj.

Miastem Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, którego reprezentuje:

………………………………………..

a  Wykonawcą, …………………………………., którego reprezentuje: 
………………………………….
                                                                         § 1

	Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Rybnika według wytycznych Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) – zwane RODO.
	Zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 23 grudnia 2019 roku.

§ 3
	Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z Umową oraz najlepszymi praktykami przyjętymi w dziedzinie doradztwa w zakresie stanowiącym przedmiot Umowy. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu o wszelkich okolicznościach związanych z wykonaniem Umowy, a mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych.


	Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, by proces realizacji umowy odbył się bez zbędnej zwłoki.

Przy wykonywaniu czynności określonych w §1 niniejszej umowy, Wykonawca może korzystać z pomocy Konsultantów, z którymi ma zawarte odpowiednie umowy 
o zachowaniu poufności. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania zatrudnionych podwykonawców jak za własne. Okoliczność, że wykonanie umowy powierzył profesjonaliście nie zwalnia go z odpowiedzialności.
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę współpracujących z nim Konsultantów wraz z podpisanymi przez nich oświadczeniami o zachowaniu poufności w zakresie danych osobowych i informacji, do których będą mogli uzyskać dostęp w ramach wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego obejmują zapewnienie wsparcia technicznego dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, tj. udostępnienia Wykonawcy uzgodnionych przez Strony: dokumentów źródłowych, pomieszczeń w celu dokonania oględzin, systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.



§ 5
	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi 
brutto ……………….. zł (……………………………….), w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 6
	Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną po podpisaniu protokołu końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
	Termin płatności należności ustala się do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
	Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności w przypadku gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 3.
	Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
	Kwota wynagrodzenia określonego w § 5 obejmuje całość kosztów i nakładów potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 7
	Wykonawca zobowiązuje się stosowania przepisów dotyczących realizowanego zadania, a w szczególności 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 RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń wykonawczych oraz zawarcia z Administratorem danych osobowych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
	Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez zachowania terminu wypowiedzenia.


§ 8
	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wobec osób trzecich wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego podczas wykonywania umowy, w tym w szczególności informacji dotyczących jego działalności, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych, organizacji i finansów. Powyższe informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają szczególnej ochronie.

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy informacji, do których ujawnienia na żądanie właściwych organów państwowych Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa.
Wykonawca nie ujawni informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych Konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
Zobowiązanie do zachowania tajemnicy ma charakter bezterminowy i pozostaje 
w mocy również po wygaśnięciu pozostałych zobowiązań, wynikających z umowy albo ustaniu umowy z jakichkolwiek innych przyczyn.
Z chwilą przyjęcia raportów z audytu przez Zamawiającego lub z chwilą ustania umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelką otrzymaną w związku z realizacją niniejszej umowy dokumentację oraz wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować (usunąć) te dane z wszelkich posiadanych nośników informacji. 
Zamawiający wyraża zgodę na ujawnianie w celach promocyjnych Wykonawcy faktu świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w papierowych 
i elektronicznych: prezentacjach, publikacjach, ofertach i stronach internetowych Wykonawcy, bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, bez obowiązku zapłaty przez Wykonawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§ 9
	W przypadku konieczności uzupełnień przedstawionych Raportów i innych dokumentów Wykonawca dokona go w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wniosku.
	W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 5 umowy Wykonawca  
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do w/w Raportów i wszystkich innych dokumentów z audytu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania niniejszej umowy. W szczególności Zamawiający będzie mógł bez  zgody Wykonawcy i bez wynagrodzenia na rzecz autora raportu:

	utrwalać i zwielokrotniać dowolną techniką, w tym poprzez wprowadzenie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, wprowadzanie do sieci WWW;

wykorzystywać w zakresie rozpowszechniania utworów obejmujących publiczne okazywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
	przekazać osobom trzecim jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań lub wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego.
	 Zamawiający nie może zbywać Raportów ani jego dowolnych części oraz nie może 
 usuwać oznaczeń określających autora.
	Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nastąpi z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.


§ 10
	Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek działania / zaniechania Wykonawcy.

Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, gdy Zamawiający nie wprowadził zaleceń Wykonawcy zawartych w raportach z audytu, w szczególności dotyczących wprowadzenia w życie dokumentacji oraz dostosowania systemów informatycznych do wymogów prawa ochrony danych osobowych.
	Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności, gdy Zamawiający: wprowadził 
w błąd Wykonawcę, nie przekazał uzgodnionej przez Strony dokumentacji lub informacji, niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 11
	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………….
	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.


§ 12
Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 13
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto,
	za każdy dzień zwłoki uzupełnienia przez Wykonawcę Raportów w wysokości 0,2%, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto. 
	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.


§ 14
	Koordynatorami ze strony Zamawiającego są: …………………...
	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………...

Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 15
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.



Załączniki do umowy:
- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – Oferta
-  Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych





ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA


