
 
 

Załącznik nr 25 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją  
Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.380.3.15.2018.DI.212 – po zmianie z dnia 22.05.2018 

 

zawarta w dniu .................................. roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział 

X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala - Andrzeja Krawczyka 

zwanego w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 

 ................................................................................................................................................................  

z siedzibą:  ..............................................................................................................................................  

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 
 

reprezentowanym/ą przez: 

1.  ............................................................................................................................................................  

2.  ............................................................................................................................................................  

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

niniejsza umowa zwana jest w dalszej części także „Umową” 

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP został 

wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania „Świadczenie usług serwisu systemu informatycznego 

Infomedica, AMMS oraz SIZ”. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Obsługa serwisowa Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową będzie realizowana 

samodzielnie lub we współpracy z Autoryzowanym Przedstawicielem Wykonawcy, 

dysponującym pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: 

Nazwa APSW:  ……………………… 

Adres:   ……………………… 

tel.:   ……………………… 

e-mail:   ……………………… 

adres chd APSW  ………………………. 

Zmiana wskazanego wyżej Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, nie wymaga aneksu 

do Umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 



 
 

2. W ramach usług serwisowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapewnia: 

a) zainstalowanie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń  

z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie 

użytkowników) objętego Umową; 

b) podjęcie starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, 

powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;  

c) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające 

potrzeby Zamawiającego; 

d) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania 

Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez 

Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych; 

e) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek 

nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia 

odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza 

telekomunikacyjne itp); 

f) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych 

instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową w przypadkach rozbudowy 

infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 

g) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, 

dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w §1; 

h) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe  

i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania. 

4) Usługi serwisu, określone w ust. 3, świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 

16.00. 

§ 3 

Procedura odbioru prac: 

Wykonanie usług serwisowych potwierdzane będzie podpisaniem stosownego protokołu. Formularz 

wypełnia Wykonawca, a zatwierdza Zamawiający. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania usług objętych Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym partnerem firmy Asseco Poland S.A., której 

oprogramowanie jest używane przez Zamawiającego i posiada ważny certyfikat partnerski. 

3. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia 

Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, z zachowaniem wymogów 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5 

1. Strony Umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Łukasz Lewandowski - tel. 32 6218314, 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. ………………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji Umowy, w tym do przekazywania i odbierania 

dokumentów. 



 
 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne w kwocie netto: …………… PLN powiększone o należną kwotę 

podatku VAT według obowiązującej stawki  ...%, co daje kwotę brutto: …………… PLN 

(słownie: ………………………… złotych …./100). 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi netto: 

…………. PLN powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki …..%, co daje 

kwotę brutto: ………………………. PLN (słownie: ………… złotych 00/100). 

3. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT. Fakturę VAT 

Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem 

na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie …… dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. 

Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie 

daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub opóźnienia w 

usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych 

ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 8 Umowy. 

7. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania Umowy. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

 

§8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) 0,2% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu przedmiotu Umowy; 

2) 0,2% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia we 

wdrożeniu wydanej przez producenta poprawki błędu krytycznego lub zwykłego; 

3) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

4) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za zaprzestanie wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

5) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za naruszenie zakazu określonego 

w § 11 Umowy; 

6) 5% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób 

wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia; 



 
 

7) 500,00 PLN brutto, za naruszenie któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych Umową - 

za każde z naruszeń. 
 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty. 

 

§ 9 

1.  Umowa została zawarta na okres od dnia ...................... r. do dnia 28.02.2021 r. 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w przypadku: 

1) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy; 

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym 

w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku 

podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego. 
 

3.  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadku wystąpienia  

którejkolwiek z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział 

się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do  odstąpienia. 

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o 

zapłatę za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, 

związanych z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały 

bądź przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na 

powstanie takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy ani jego części innemu 

podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją Umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem Umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto Umowy, określonej w § 6 ust. 1 

Umowy, przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiadającej co 

najmniej warunkom określonym w ust. 3 powyżej, niezwłocznie - na każde żądanie 

Zamawiającego. 

§ 13 

1.  Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 
 

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych umową – w takim wypadku zmiany 

umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności wymogów 

dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana 

Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem 

pozostałych postanowień Umowy; 

3) zmiany stawki podatku VAT dla ………………………… wyszczególnionych w Załączniku 

nr 1 do Umowy -  zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego stawkę, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian. 
 

3.  W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. Zmiana cen 

jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen jednostkowych - zostanie 

wprowadzona do Umowy w formie aneksu (jeżeli Umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 

miesięcy). 
 

§ 14 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, Ustawy KC oraz 

inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2.  Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującej 

części zamówienia: 

Lp. Nazwa/y części zamówienia Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów 

   
 

2. Zamawiający może żądać, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 



 
 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami na warunkach określonych w SIWZ jak dla Podwykonawców po 

każdorazowym wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy przewidziani 

do realizacji zamówienia byli zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę. Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył wraz z Umową wykaz osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem/ami Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia 

na podstawie Umowy o pracę osoby wskazane w wykazie, stanowiącym/i załącznik/i do wykazu. 

W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w dniu 

rozpoczęcia pracy w zakresie przedmiotu zamówienia). 

8. Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, gdy 

Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do 

przedłożenia przed ZUS lub KRUS, Wykonawca lub Podwykonawca na pierwsze wezwanie 

bezzwłocznie je dostarczy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 6) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę. 

§ 16 

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

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres:  

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@psychiatria.com; 

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 powierzenia 

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

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z 

zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

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

mailto:kancelaria@psychiatria.com


 
 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

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. 

§ 17 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron. 

2. Podpisujący Umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie Umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub 

z przekroczeniem jego zakresu. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do Umowy nr DZp.380.3.15.2018.DI.212 

Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 

 

 

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu Wykonawcy 

zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 1. Udostępnienie 

1. W celu realizacji usług o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy, lub 

Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu  Wykonawcy, przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie 

Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.  

2. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora 

Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 

3. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu. 

§ 2. Zasady korzystania  

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy: 

a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy; 

b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy;  

2. Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy może wnioskować o dane logowania tylko i 

wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby 

należytej realizacji niniejszej Umowy 

3. Zabrania się Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu  Wykonawcy przekazywania danych 

logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji umowy. 

4. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy.  

 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń: 

a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN; 

b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 

bezpiecznego terminala; 

c. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 

IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 

d. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer. 

2. Na wezwanie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, Zamawiający przekaże osobie 

realizującej wynikające z zapisów umowy prace identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi 

parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy lub Autoryzowanego 

Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym 

osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta  

e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. 

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy lub Autoryzowanego 

Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy. 

 

 

 

 

 


