
Załącznik nr 4 

Umowa nr /2022 

zawarta w dniu pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie (00-139), ul. 

Elektoralna 2, NIP: 525-100-83-61, REGON: O I 0415420, zwanym w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym", reprezentowanym przez: Pana Piotra Ziółkowskiego- Dyrektora 

Generalnego U rzędu , 

a 

Panem/Panią ....... . .......... ........ ....... , zamieszkałyrn/łą w 

........ ..... . ..... . .......................... , m PESEL: ...................... , zwanym w dalszej 

części Umowy „Wykonawcą", 

zwanymi łącznie „Stronami" lub odpowiednio „S troną" o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego 

w Głównym Urzędz i e Miar (dalej GUM). Powyższa ocena obejmować będzie 

funkcjonowanie audytu wewnętrznego w GUM za lata 2017 - 2021 , w szczególności 

ocenę fimkcjonowania w zakresie zgodnośc i: 

a) przepisami prawa powszechnie obowiązującego , w tym z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 

1981, 2054, 2270), 

b) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 

wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 506), 

c) ,, Niiędzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewn ę trznego" 

opracowanymi przez The Institute oflntemal Audi tors (USA) stano wiący załącznik 

do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. 

Urz. MRiF. z 2016 r. poz. 28). 

2. Opracowanie dokumentacji z oceny w postaci raportu z zaleceniami. 
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§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonego w § 1 przedmiotu urnowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W związku z realizacją usług wchodzących w zakres niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do infom1owan.ia Zamawiającego o wszelkich istotnych 

oko licznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym 

w szczegó lności o przeszkodach i utrudnieniach zwi ązanych z realizacją umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wi edzę i umiejętności, jak również 

odpowiednie uprawnienia, niezbędne i wystarczające do wykonania Umowy. 

§3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania 

niniejszej umowy oraz do udzielania i udostępniania Wykonawcy wszelkich infonnacji 

i dokumentów potrzebnych do realizacji postanowie11 umowy. 

2. Do obowiązków Zamaw i ającego związanych z realizacją umowy należy nadto 

umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie 

Zamawi ającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu św iadczenia ush1g w sposób 

i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i te1minowe wykonanie ushig 

wch odzących w zakres niniejszej umowy. 

§ 4. 

Harmonogram. Odbiór usług 

1. Wykonawca zobowi ązuj e si ę wykonać przedmiot umowy w tenninie jednego miesi ąca 

od dnia podpisania umowy. 

2. Potwierdzeniem realizacji umowy jest spo rządzony przez Wykonawcę rap01t wraz 

z zaleceniami z przeprowadzonej oceny zewnętr znej. 

3. W przypadku zastrzeże11. co do należytego wykonania przez Wykonawcę czynności 

wchodzących w zakres prac, zastrzeżenia te zostaną zgłoszone Wykonawcy przez 

Zamawi aj ącego w fomue pisemnych uwag, jednakże nie później niż w temunie 30 d11i 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę rapmtu wraz 

z zaleceniami. Niezgłoszenie przez Zamawi ającego zas trzeżeń w wyżej opisanym 
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tenninie oznacza, że Wykonawca wykonał czy1mości w sposób prawidłowy, przy czym 

Zamawiający traci w takim wypadku prawo powoływanja się na ewentualną 

ni eprawidłową rea l izację u sług przez Wykonawcę. 

4. W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego 

zastr zeżeń, Wykonawca zobowiązuje się w tenninie 7 dni u sunąć zaistniałe 

nieprawidłowo ści, bądź dokonać innych czy1mości z mierzających do prawidło wego 

wykonania czynności objętych uwzgl ędnionymi zastrzeżeniami. 

§ s. 
Wynagrodzenie 

l. Za wykonanie u sługi wskazanej w IllllleJszeJ umowie ustala s ię wynagrodzenie 

w wysokości: brutto: ........ .. ... .. .... . złotych, słownie: 

. . .. .. . . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . złotych, w tym podatek V AT 

.. .. ..... .......... złotych, słownie: ...................................................... ............... ....... złotych, 

netto .................... złotych, słownie: ................. .. .. ...... ......... ............ ... ..... .. ... .................... . 

złotych. 

2. Nal eżność na rzecz Wykonawcy z tytułu zrealizowanej ush1gi płatna będzie przelewem 

na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nr .......... . ................................ . .. . . 

nazwa banku .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. w ciągu 21 dni od dostarczenia 

prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamaw i ającego. 

§ 6. 

Odpowiedzialność. Kary umowne 

l . Strony zgodnie ustal ają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 

w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z siły wyższej. Dla 

potrzeb umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie 

obejmuje żadnych zd arzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony nal eżytej 

staranności w rozumjeniu rut. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

2. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku nal eżytej 

staranności przy realizacj i prac, jeżeli te okoliczności wynikają z: 

a) dzi ałania sił przyrody, 

b) dz i ała n ia lub zaniechania organów państwowych polegających m.in. na zmiarue 

przepisów prawnych, 
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c) nieudzielenia infonnacj i b ądź nieudost@nienia Wykonawcy przez Zamaw i ającego 

dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedn1iotu umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tenninu niniej szej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za k ażdy dzieó zwłoki . 

4. W przypadku odstąp i e nia od umowy przez Zamawi ającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłac i Zamawiającemu karę w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu zas h·zeżeó co do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca zapła ci karę umowną w wysokośc i 0,5 % 

wynagrodzenia umownego bmtto za każd y dziefi zwłoki. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącen ie z wynagrodzenia umownego za wykonanie 

przedmiotu umowy kar umownych okreś l o nych w § 6. 

§ 7. 

Poufn oś ć 

1. Wykonawca zobowiązuje s i ę do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych 

i przepisami rozpo rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp orząd zenie o ochronie danych), a w szczególności do 

b ezwzgl ędnego zachowania w p ou fnośc i i nieujawniania wszelkich infonnacji oraz 

dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowi ązuj e się do zachowania w tajemnicy infonnacj i poufnych i do 

nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacj i, gdy otrzyma na to 

pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy j est do tego zobow i ązany na podstawie 

b ezwzgl ędn i e obow i ązuj ących przepisów prawa. Obow i ązek zachowania tajemnicy 

oznacza w szczegó l nośc i , LZ Wykonawca nie b ęd zie p rzekazywać, ujawni ać ani 

wykorzystywać infonnacj i poufnych w stosunkach z j akąko lwiek osobą trzecią. 

Obowiązek i zasady zachowania w tajemnicy informacji poufnych, określone 

w niniejszym paragrafie, pozostają w mocy także po wygaśni ęc iu Umowy. 

3. Przez infonnacj e poufne rozumie s ię wszelkie info rmacje, materiały, dokumenty, 

dostarczone lub udost@nione Wykonawcy przez Zamawiającego zarówno przed jak i po 
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zawarciu Umowy lub inne podmioty - w zwi ązku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 

w jakiejkolwiek fonnie, obejmujące infonnacje handlowe, techniczne, teclu1ologiczne 

oraz orgamzacyJne dotyczące Zamawiającego a także infonnacje związane 

z działalnością Zamawiającego lub innych podmiotów, a w szczególności wszelkie 

infonnacje, dane i mate1iały , z których treścią Wykonawca zapozna się w związku 

z reali zacją Przedmiotu Umowy oraz know-how. Powyższa definicja nie narnsza 

obowiązków i procedur zwi ązanych z innymi prawnie chronionymi tajemnicami, 

przewidzianych w odrębnych przepisach. 

4. Przez obowi ązek zachowania poufności rozumie się w szczegó l ności zakaz: 

a) zapoznawania s ię przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawarto ś cią 

dysków twardych i innych no śników infonnacji itp. a niezwiązanymi ze zleconym 

zakresem prac, 

b) zabierani.a, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczegó l ności 

udostępniania ich osobom trzecim, 

c) infonnowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 

Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonuj ące pracy lub usług na rzecz 

Zamaw i ającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się infonnować przedstawicieli Zamawi ającego o wszystkich 

zauważonych nieprawidłowo ści ach mogących mieć wpływ na bezpiecze11stwo 

informacj i. 

§ 8. 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli w wyniku realizacj i Urnowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwi lą wydania przedmiotu urnowy 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym mowa 

w § 5, autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania 

i rozp orządzania w kraju i za granicą, oraz zezwala na wykonywanie przez Wykonawcę 

autorskiego prawa za l eżnego, do powstałych w wyniku realizacji Umowy utworów. 

Zamawi ającego nie jest zobow i ązany do pierwszego upublicznienia utworu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o któ1ych mowa w ust. 1, obejmuje 

następuj ące pola eksploatacj i: u trwalenie (sporządzani e egzemplarza, któ1y mógłby 

shlżyć publikacji utwom), di gitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, 

sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na 

5 



dowolnym nośniku w _postaci elektronicznej , wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci 

wydawnictwa książkowego , w tym równi eż w fonnie wymieru1okartkowej 

aktualizowanej, wydawnictwa _prasowego, w fonnie zapisu elektronicznego na 

dowolnym nośniku , ni eodpłatne wypożyczenie lub udostępnieni e zwielokrotnionych 

egzemplarzy, wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Intranet 

w sposób umożliwiający transmisje odbiorczą przez zainteresowanego u żytkownika 

łącznie z utrwaleniem p amięci RAM - w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu 

na j ęzyki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań , przemontowań i zmian 

układu , na terytorium Polski oraz p oza jej granicami. 

3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych 

osób trzecich, spowodowanych w h·akcie lub w wy11iku realizacji usług objętych umową 

lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku 

skierowania z tego tytułu roszczeó przeciwko Zamawi ającemu, Wykonawca zobow i ązuje 

się do całkow itego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia 

Zamawi ającego z obo wiązku świ adczenia z tego tytułu a t akże zwrotu Zamawi ającemu 

wynagrodzenia i poniesionych z tego t ytułu kosztów i utraconych korzyści. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i u zup ełnieni a niniej szej umowy mogą być dokonywane wyłącz nie 

w fomlie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

2. Zamawi ający dopuszcza zmianę postanowief1 zawa1tej umowy w stosunku do treści 

ofe1ty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następuj ących 

przypadkach: 

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych oko licznościach niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana tenni.nu realizacji 

zamówienia, Zamawiaj ący na wniosek Wykonawcy może przedh1żyć tennin 

realizacji zamówienia o niezbędny okres, 

b) w in nych uzasad1lionych przypadkach, gdy zajdzie ko nieczno ść wprowadzenia 

zmian wynikających z oko li czności, których nie możn a było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla 

Zamaw i ającego , a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia. 
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3. W sprawach nieuregulowanych mrn eJszą umową zastosowanie z najdują przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpat1ywane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Urnowa została spo rządzona w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, z któtych jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawi ający. 

Zamawiający Wykonawca 
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