
u LĄD MIAS'et!. 
GARWOLIN 

..... o.w.... ul. Slliszica 15 
wej. -.wiecIUe 

Umowa nr WZK.5561.12.2020 

zawarta w Garwolinie w dniu 10.11.2020 r. pomiędzy Miastem Garwolin, z siedzibą 
w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, NIP: 826-219-77-98, reprezentowanym przez: 

Panią Marzenę Świeczak - Burmistrza Miasta Garwolina, 
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej - Skarbnika Miasta, 

zwanych w dalszej treści umowy ,,zamawiającym", a 
"Bezpieczeństwo Informacji Janusz Niezbrzycki" z siedzibą 85-791 Bydgoszcz, ul. Bołtucia 
10/48, posiadającym nr NIP 554-151-02-29 oraz nr REGON 340027033, reprezentowanym 
przez Pana Janusza Niezbrzyckiego, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

§ 1 
1. 	 Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na sporządzeniu następującej 

dokumentacji: 

a) Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu teleinfonnatycznego kancelarii 
niejawnej o klauzuli ,,zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolin. 

b) Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinfonnatycznego kancelarii 

niejawnej o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolin. 

c) Szacowanie Ryzyka dla systemu teleinfonnatycznego kancelarii niejawnej o klauzuli 

"Zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolin. 
2. 	 Zamawiający przekaże protokólarnie Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania 

przedmiotowej umowy. 
- 3.-W...ykonawca oświadcza, że posiada pełną wiedzę o regulacjach zawartych'!' ustawie z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie infonnacji niejawnych (Dz. U z 2019 r., poz.742) oraz: 
a) poświadczenie bezpieczeństwa Nr B0017916S wydane 31 sierpnia 2016 r. przez 

Delegaturę ABW w Bydgoszczy do klauzuli TAJNE; 

b) zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony infonnacji niejaWnych Nr 0037l6B 
wydane 01 czerwca 2016 r. przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy. 

§2 
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenia realizacji umowy osobom trzecim. 

§3 
1. 	 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty 

przekazania dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2. 

2. 	 Zakończenie pracy następuje z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

kompletu dokumentacji wymienionych w § 1 ust.1, która będzie posiadać akredytację 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
3. 	 Dokumentacja zostanie przekazane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji 

edytowalnej na nośniku CD lub DVD. Fakt ten zostanie potwierdzony przez podpisanie 
protokołu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy. 

§4 
1. Za wykonanie dokumentów wymienionych w § 1 ust.l Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości 4305 złotych brutto (słownie: cztery tysiące trzysta pięć 

złotych) tj, 3500,00 złotych netto, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w tenninie 14 dni 

od dnia złożenia faktury. 



2. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia będzie protokół odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe 
bez uzyskania zgody Zamawiającego. 


§5 

1. 	 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki. 

2. 	Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji niejawnych uzyskanych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. 	Wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego Wykonawca będzie wykorzystywał tylko 
w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§6 
Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. 

§7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

(Podpis Zamawiającego) 
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