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UMOWA Nr M-2373-02/2022 
Zawarta w dniu ……………………. 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  
reprezentowanym przez Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie  z informacją odpowiadającą 
odpisowi aktualnemu KRS, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

łącznie zwanymi Stronami 

 

Pomiędzy Stronami zawarta została niniejsza Umowa, ustalająca zasady udzielenia Wykonawcy 
zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia 
Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy nr ……………………………………..  
o następującej treści: 

§ 1. Udostępnienie 

1. W celu realizacji usług, o których mowa w Umowie nr ……………………., zdalny dostęp zostanie 
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego 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: 

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

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

2. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji 
Umowy. 

3. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż 
osoby wskazane do realizacji Umowy. 

4. Sesje połączeń zdalnych będą nadzorowane i monitorowane przez personel techniczny 
(administratorów) Zamawiającego. 

5. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy. 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 

1. Zamawiający zapewni następujące rodzaje połączeń: 
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1) VPN – szyfrowany kanał komunikacyjny sieci VPN pozwalający na bezpieczne zdalne 
połączenie się Wykonawcy ze wskazanymi hostami/serwerami w sieci komputerowej 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu stosownych prywatnych certyfikatów dostępowych lub 
silnych haseł. 

2) Udostępnienie terminala zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 
udostępnienie bezpiecznego terminala; 

3) Udostępnienie dostępu poprzez aplikację dedykowaną do zdalnego dostępu. Zamawiający nie 
dysponuje licencjami na szerokorozumiane aplikacje do połączeń zdalnych pomocy 
technicznej. Koszt licencji ewentualnego użycia wymienionych aplikacji spoczywa na 
Wykonawcy. 

2. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże osobie realizującej prace, wynikające z zapisów 
Umowy, identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami 
niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy 
zobowiązują się do nieudostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz 
wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane Wykonawcy.  Dostarczone 
zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie 
zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników przez Wykonawcę. 

§ 4.Odpowiedzialność 

1. Wykonawca korzystający ze zdalnego dostępu do systemów Zamawiającego ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania swoje, personelu lub podwykonawców.  

2. Brak zdalnego dostępu nie będzie powodować żadnych roszczeń dla Wykonawcy  
w stosunku do Zamawiającego, a ponadto nie będzie to zwalniać Wykonawcy z należytego  
(w szczególności terminowego) wykonania Umowy Głównej. W razie wątpliwości poczytuje się, że 
w przypadku braku zdalnego dostępu jeżeli Wykonawca będzie chciał dotrzymać terminów 
umownych może wykonywać prace, które dotychczas wykonywał zdalnie, na miejscu  
u Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA 

 

 

……………………….       ……………………. 


