Umowa nr ………………
dotycząca przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego (zwana dalej:
„Umową”)
zawarta w ……………….., dnia ……………………………… r. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez
……………………………………………………………….………………
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul.
Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą
NIP 524-24-95-143, reprezentowaną przez Jacka Aleksandrowicza – Wiceprezesa Zarządu, w
imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa Dyrektor AIP przy
……………………………………. - …………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą także zwani w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”,
a osobno „Stroną”.
Preambuła
Postanowienia niniejszej umowy dotyczą czynności StartUp’u Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości o nazwie Ka-Boom działającego przy Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości w …………..reprezentowanego
przez ……………(tel…………….). Osoba
wskazane powyżej zostaje wyznaczona do kontaktu przy realizacji postanowień niniejszej
umowy.
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu
bezpieczeństwa informatycznego polegającego na przeprowadzeniu badania
odporności firmowych e-maili Zleceniodawcy w ilości ..…………………… na ataki
phishing’owe przeprowadzone przez Wykonawcę (zwane dalej: Audytem
bezpieczeństwa informatycznego).
2. Lista e-maili zostanie doręczone Wykonawcy drogą elektroniczną. W przypadku
doręcznia Wykonawcy listy e-maili w ilości mniejszej, niż to zostało wskazne w § 1
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ust. 1, Zleceniodawca ma prawo uzupełnić w/w listę do liczby uzgodnionej przez
Strony w terminie dwunastu miesięcy od podpisania niniejszej Umowy.
3. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu Umowy.
4. Audyt bezpieczeństwa informatycznego zostanie wykonany w terminie uzgodnionym
przez Strony drogą elektroniczną poprzez panel klienta, ale nie później niż dwanaście
miesięcy od podpisania niniejszej Umowy.

§2
Zakres audytu
1. Zakres i przedmiot audytu bezpieczeństwa informatycznego obejmuje:
a) Ocenę potencjalnego zagrożenia firmy atakami phishingowymi poprzez
wiadomości email,
b) Badanie podatności pracowników na wyżej wymieniona formę ataku, ich
świadomość oraz przezorność związaną z bezpieczeństwem korespondencji
internetowej,
c) Edukowanie pracowników w związku z badaną formą zagrożenia oraz zwiększanie
ich wiedzy na temat bezpieczeństwa,
d) Określenie środków i możliwych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa
informatycznego,
e) Wskazanie kierunków polityki bezpieczeństwa firmy i strategii jej realizacji.
2. Szczegółowy zakres audytu Audytu bezpieczeństwa informatycznego Zleceniodawca
określi poprzez udostępniony mu na stronie Wykonawcy panel użytownika.
§3
Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej
staranności i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej
działalności.
2. Wykonawca przeprowadzi Audyt bezpieczeństwa informatycznego przy ścisłej
współpracy z Zleceniodawcą.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane w ramach przeprowadzonego Audytu
bezpieczeństwa informatycznego prace, materiały i informacje oraz wykorzystywane
przez niego oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności
prawa autorskiego i praw pokrewnych.
4. Wykonawca oświadcza, iż podczas przeprowadzanego audytu analiza urządzeń
Zleceniodawcy nie zmienia ich konfiguracji oraz nie wpływa na ich funkcjonowanie.
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5. Przypadkowe awarie, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej
6.
7.
8.

9.

Umowy, nie powodują powstania po stronie Wykonawcy odpowiedzialności.
Zleceniodawca, o ile nie ma takiej konieczności, nie udostępnia haseł dostępu
Wykonawcy.
W przypadku awarii urządzeń Zleceniodawcy powstałych po Audycie bezpieczeństwa
informatycznego Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Wykonawcza oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące
przesyłane są protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy. Po
zakończeniu audytu dane zgromadzone są trwale usuwane przez Wykonawcę.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji wzorów wiadomości
szkoleniowych stworzonych przez Zleceniodawcę i wykorzystywanych podczas
audytu, w celu uniknięcia naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.
Równocześnie zleceniobiorca ma możliwość anulowania zgłoszonego przez
zleceniodawcę audyt, jeżeli stwierdzi iż wykorzystywane wzory wiadomości naruszają
prawa własności osób trzecich i zleceniodawca nie przedstawi dokumentów, które
stanowią inaczej.

§4
Obowiązki i oświadczenia Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie osobiście lub za
pośrednictwem wyznaczonego pracownika, w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze, żądanych przez Wykonawcę informacji niezbędnych do wykonania Umowy,
w tym listę
firmowych e-maili Zleceniodawcy podlegających Audytowi
bezpieczeństwa informatycznego. Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że ma prawo
do dysponowania informacjami, których mowa w zdaniu poprzednim i upoważnia
Wykonawcę do korzytsania z tych informacji w celu realizacji Umowy. W przypadku
podania przez Zleceniodawce informacji, którymi nie może prawnie dysponować,
ponisi on pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa ich wykorzystania.
2. Brak przedłożenia w/w informacji skutkować może niewykonaniem audytu w
zakresie objętym brakiem.
3. W przypadku powstania przeszkód po stronie Zleceniodawcy w wykonaniu
przedmiotu Umowy, Zleceniodawcy poinformuje Wykonawcę o powyższym
niezwłocznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
wskazany w umowie. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po
stronie Zleceniodawcy powoduje przesunięcie terminu realizacji Umowy o ilość dni, w
trakcie których Wykonawca z nie swojej winy nie mógł wykonywać Umowy.
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4. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności w
zakresie objętym audytem, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie
danych zgromadzonych podczas audytu.
5. Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub
oprogramowania, w trakcie trwania audytu, Wykonawca nie będzie ponosił z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności, o ile awaria nie była powodowana działaniem
Wykonawcy.
6. Zleceniodawca tworząc samodzielnie wzory emaili szkoleniowych oświadcza że
posiada prawa do wszystkich użytych przez niego materiałów multimedialnych,
znaków towarowych, logotypów etc. i używa ich zgodnie z prawem.
§5
Raport
1. Po wykonaniu czynności o których mowa powyżej, w tym w § 2 Wykonawca
sporządzi raport z przeprowadzonych czynności.
§6
Wynagrodzenie
1. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tytułem wykonania Umowy w
kwocie łącznej netto …………..,. zł (słownie zł: ……………………) powiększonej o
obowiązują stawkę podatku VAT (23% ).
2. Podstawą zapłaty jest faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę i doręczona
Zleceniodawcy, z terminem płatności uzgodnionym przez Strony na ..…………………… .
3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie w niej
wskazanym.
4. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zleceniodawcy.
5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca upoważniony jest
do żądania od Zleceniodawcy odsetek ustawowych.
§7
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego
zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona
tajemnicy uzyskanej w ramach audytu), w szczególności dotyczy to szablonów
stosowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania audytu.
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§8
Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku przeszkody po stronie Zleceniodawcy przekraczającej 30 dni w realizacji
Umowy, Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu, z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia w
pełnej wysokości.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca przekaże raport częściowy z
zakresu przeprowadzonego do dnia odstąpienia od Umowy audytu w terminie 14 dni
od daty odstąpienia od Umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki przekraczającej 30
dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy w
wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni pod rygorem odstąpienia.
§9
Siła wyższa
1. W czasie trwania siły wyższej strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej
odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli okoliczności zaistnienia siły
wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy.
2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, których nie można było
przewidzieć i niemożliwe było ich zapobieżenie, przy czym chodzi tu w szczególności
o powódź, włamanie, długotrwały zanik energii elektrycznej wywołany awarią
dostawcy energii, uszkodzenie sprzętu komputerowego.
3. Strona uprawniona jest do powołania się na siłę wyższą tylko w przypadku, gdy
poinformuje o powyższym drugą stronę niezwłocznie, nie później niż w dniu
następnym po dniu kiedy powstało zdarzenie uniemożliwiające wykonywanie
Umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy jest
kontakt listowny (na adresy podane w umowie) oraz kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej:
a. Adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy………………………
b. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………………….
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony
zobowiązują się w pierwszej kolejności poddać pod mediację. W przypadku braku
porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy według
siedziby Wykonawcy.
5. Strony zgodnie wyrażają wolę zawarcia umowy w formie dokumentowej z
wykorzystaniem oprogramowania do akceptacji treści dokumentów. W związku z
powyższym w celu zawarcia umowy strony wskazują następujące adresy poczty
elektronicznej uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli z wykorzystaniem
których to adresów imiennych utrzymanych w domenach firmowych umowa zostanie
zawarta w formie dokumentowej:
a) ……………………@…………………………………;
b) ……………………@ …………………………………;
6. Strony zgodnie uznają, że złożone za pomocą oprogramowania do akceptacji treści
dokumentów oświadczenia woli co do zawarcia umowy ujawnione będą na
potwierdzeniu zawarcia umowy w formie odpowiednich zapisów zawierających dane
opisujące okoliczności złożenia oświadczenia woli na ostatniej karcie obrazu
dokumentu, w treści dokumentu elektronicznego lub w załączniku elektronicznym do
dokumentu Umowy.
7. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą złożenia oświadczenia o jej akceptacji w
formie dokumentowej przez ostatnią ze stron czynności.
8. Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie zmiany w niniejszej umowie mogą
nastąpić w formie dokumentowej z wykorzystaniem oprogramowania do akceptacji
treści dokumentów za pomocą którego zaakceptowano pierwotnie treść Umowy, za
pomocą poczty elektronicznej poprzez złożenie wprost jasnych, nie budzących
wątpliwości, zgodnych oświadczeń o woli zmiany treści umowy zawierających pełną
zgodną treść zaakceptowanych zmian lub w formie pisemnej.
9. Wymienione poniżej lub w treści dokumentu załączniki stanowią integralną część
umowy. W przypadku dodania załączników, w formie dokumentowej, w tym w
programie do akceptacji treści dokumentów lub w formie pisemnej i ich akceptacji w
formie w jakiej zostały dodane, przez Strony stanowią one integralną część umowy.
10. Umowę wygenerowano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie
dokumentowej, po jednym egzemplarzu dla każdego z akceptujących jej treść
podmiotów. Oświadczenia woli Stron zostały utrwalone w formie cyfrowej z
wykorzystaniem programu do akceptacji treści dokumentów. Na egzemplarzach
umowy wygenerowanych w formie dokumentowej zapisano unikalny kod
weryfikujący w formie ciągu znaków, lub załączono informację o akceptacji treści w
formie dokumentowej i jej okolicznościach.
11. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Zleceniodawca

Wykonawca
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