
  

 
Zamówienie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5382/P/2022  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 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  

dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

 

 

WRP.272.3.2.2022      

 

Umowa Nr 198/2022 

 

zawarta w dniu 10 listopada 2022 r. w Pułtusku, pomiędzy: 

 

Powiatem Pułtuskim z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk 

tel.: 23 306-71-01, fax: 23 306-71-09,  

reprezentowanym przez:  

Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego, 

Beatę Jóźwiak – Wicestarostę Pułtuskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego -  Renaty Krzyżewskiej, 

zwanym w dalszej części treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach , ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku pod nr KRS:0000053292, o kapitale zakładowym w wysokości 125000,00 zł, 

NIP:8212264268, reprezentowaną przez Stefana Książka – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części treści umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanymi wspólnie Stronami, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej zamówienia 

nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 

5382/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 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 dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o 

nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa 

w zakresie cyberbezpieczeństwa”. 



  

2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbezpieczeństwa dla 

Starostwa Powiatowego w Pułtusku, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik  

nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 2, w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez uwag. Podpisanie protokołu odbioru z uwagami wywołuje skutki 

równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu umowy.  

§ 2. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 12915,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

dziewięćset piętnaście złotych zero groszy), obejmującej kwotę netto 10500,00 zł oraz 

podatek VAT wg stawki 23% w kwocie: 2415,00 zł.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytego i zgodnego z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa 

wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę 

kosztu transportu. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy  

właściwy do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonych płatności (split payment) – 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z 

późn. zm.), wskazany przez Wykonawcę na fakturze ,w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, tj. po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag, pod 

warunkiem posiadania środków otrzymanych z dotacji przeznaczonych na ten cel,  

a w przypadku braku środków w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze, 

skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające, w tym skutki odsetkowe z 

tytułu nieterminowej płatności faktury. W przypadku przekazania faktury za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego 

wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie 

e-faktura 

4. Faktura powinna być wystawiona na poniższe dane: 

NABYWCA:  Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk,                           

NIP 568-16-18-062 

ODBIORCA:  Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,                        

06-100 Pułtusk. 

§ 3. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,  

https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF


  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania wg zasad ogólnych przewidzianych w k.c. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia umownego. 

§ 4. 

Przetwarzanie danych osobowych względem osób fizycznych jest niezbędnie do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek 

do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 

Klauzula informacyjna: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

informujemy, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pułtuski z siedzibą: 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 

06-100 Pułtusk tel: 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl 

2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych Wykonawca może skontaktować się z 

inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@powiatpultuski.pl 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy, 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z 

zakresu ochrony danych osobowych), 

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych  

6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora.  

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu 

przedawnienia wynikającego z instrukcji kancelaryjnej – załącznika do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego,  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy; 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy,  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób 

fizycznych  skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia przewidziany w 

przepisach art. 13 i 14 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, tj. że poinformował osoby skierowane do 



  

realizacji niniejszego zamówienia, że ich dane osobowe zostaną udostępnione  

Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

5. Zamawiający w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane 

osób wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych 

w niniejszej umowie do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

umowie.  

6. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje 

danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób — 

pracowników Zamawiającego — w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz 

adresów mailowych, wyłącznie w ww. celu realizacji umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 

niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym 

mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 

celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował rejestr. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 

3 lit. b) RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności 

nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 

statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.  

11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie, gdy 

obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 

z treścią umowy, RODO lub wdanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych  osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych   osobom nieupoważnionym. 

13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub 

fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji 

umowy. Zawiadomienie to powinno   być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.  

14. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 

osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 

umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po 

wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych. 



  

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych. 

 

§ 5. 

Ewentualne spory mogące  wyniknąć  na  tle  niniejszej  umowy  podlegają  rozpatrzeniu przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 6. 

1. Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają dla ważności formy pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

2. Cesja praw i obowiązków (w tym wierzytelności) wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 7. 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. Załącznikami do Umowy są: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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