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Rozdział IV 

Projektowane Postanowienia Umowy 

 

zawarta w dniu ………………………. 2021 r. w Warszawie, pomiędzy:  

 

Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej  

z siedzibą w Warszawie (00-277) przy: Placu Zamkowym 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 19/92, NIP 

526-000-13-12, REGON 000860582, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Jarosława 

Wójtowicza – I Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania, 

 

a 

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

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

………..…. 

 

Umowa została zawarta zgodnie z ………………………………………………………………….. 

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

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa wsparcia informatycznego dla Zamawiającego, polegająca na: 

1. bieżącym utrzymaniu sprawności oraz zarządzaniu infrastrukturą sieciową Zamawiającego: 

a) siecią LAN w standardzie Ethernet i FC z okablowaniem miedzianym  

i światłowodowym wraz z osprzętem sieciowym, 

b) sieciami bezprzewodowymi WLAN u Zamawiającego, 

c) łączami internetowymi i zaporą sieciową; 

2. zarządzaniu, instalacji i aktualizacji oprogramowania oraz utrzymaniu sprawności 

infrastruktury serwerów fizycznych (co najmniej 10 sztuk); 

3. zarządzaniu, instalacji i aktualizacji oprogramowania oraz utrzymaniu sprawności 

infrastruktury serwerów wirtualnych (co najmniej 15 sztuk, Windows Server i Linux) na 

platformach Qemu/KVM i Hyper-V; 

4. aktualizacji oprogramowania systemowego (software) i sprzętowego (firmware) systemów 

Zamawiającego – w miarę potrzeb oraz dostępności poprawek bezpieczeństwa, poprawek 

błędów, udostępniania nowych funkcji lub ich rozbudowy; 

5. zarządzaniu systemem kopii zapasowych zasobów plikowych oraz serwerów; 

6. zarządzaniu oraz utrzymaniu sprawności usług sieciowych, w tym m. in. Active Directory/GPO, 

DNS, DHCP, WSUS; 

7. administracji serwera oprogramowania klasy ERP – Macrologic Xpertis (Linux); 

8. administracji sprzętu sieciowego, macierzy danych i oprogramowania firmy Qnap (co najmniej 

5 urządzeń); 

9. zarządzaniu oraz utrzymaniu sprawności serwera poczty elektronicznej; 
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10. ciągłym monitoringu działania oraz wydajności komponentów infrastruktury IT  

i usług Zamawiającego za pomocą centralnego systemu monitorowania, w celu minimalizacji 

zagrożeń i okresów braku dostępu do usług u Zamawiającego; 

11. analizie i rozwiązywaniu stwierdzonych i/lub wskazanych przez Zamawiającego problemów w 

zakresie awarii i usterek oprogramowania oraz sprzętu systemów Zamawiającego i 

komputerów użytkowników Zamawiającego (co najmniej 185 komputerów); 

12. zapewnieniu bezpieczeństwa danych, zarządzaniu incydentami oraz zapewnianiu ciągłości 

działania usług Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

13. inwentaryzacji sprzętu IT oraz oprogramowania zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami 

Informatycznymi Zamawiającego i stosowanymi u Zamawiającego rozwiązaniami techniczno-

organizacyjnymi; 

14. aktualizowaniu dokumentacji technicznej, m. in. checklist, instrukcji operacyjnych, inwentarza 

na potrzeby Działu Informatyki, w zakresie niezbędnym dla utrzymania ciągłości pracy 

systemów Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności opisanych w przedmiocie umowy, Wykonawca: 

a. podpisze protokół przekazania dostępu zgodnie z załączonym wzorem, 

b. podpisze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z załączonym wzorem, 

c. zostanie wprowadzony do systemów, technologii i zabezpieczeń stosowanych  

u Zamawiającego  przez pracowników Działu Informatyki, 

d. ustali wspólnie z Zamawiającym harmonogram świadczenia usług zgodnie  

z priorytetami przekazanymi przez Zamawiającego, przy czym taki harmonogram będzie 

ustalany nie rzadziej niż raz na miesiąc ;  

e. otrzyma uprawnienia dostępu do systemów Zamawiającego w niezbędnym zakresie. 

2. Usługi będą świadczone co do zasady w dni robocze, w godzinach od 07:00 do 19:00 lub w innych 

terminach, uzgodnionych z Zamawiającym w celu minimalizacji braku dostępu do jakichkolwiek 

usług. 

3. Usługi będą wykonywane z zachowaniem limitu 160 (sto sześćdziesiąt) godzin miesięcznie, przy 

czym za jedną roboczogodzinę Strony rozumieją każdą rozpoczętą powyżej 15 min godzinę. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję liczby godzin świadczenia usług będących 

przedmiotem umowy.  

 

§ 3 

1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Wykonawcę nastąpi w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie 

od dnia podpisania umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. 

3. Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest …………………………………… 

4. Strony zobowiązują się do uzgadniania wszelkich spraw dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

w tym przekazywania sobie danych i informacji mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie 

umowy za pomocą poczty elektronicznej lub systemu wsparcia użytkowników Helpdesk 

Zamawiającego, telefonicznie oraz w inny ustalony przez Strony sposób. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 1 w 

dni robocze (pod pojęciem dnia roboczego w umowie rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy będący dniem pracy u Zamawiającego), 
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w godzinach tj. 7.00 – 19.00. Dostęp do sprzętu wymaga każdorazowo uzgodnienia przez Strony 

terminu jego udostępnienia. 

 

§ 4 

1. Ustala się następującą klasyfikację problemów: 

a) problem krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania jednego lub wielu systemów 

Zamawiającego, powodujące utratę dostępności do dowolnych usług  

i treści, zarówno wewnątrz sieci Zamawiającego jak i w Internecie, 

b) problem niekrytyczny (usterka) – oznacza pogorszenie parametrów działania sprzętu i/lub 

oprogramowania systemów Zamawiającego, w tym zwłaszcza takie, które stwarza zagrożenie 

wystąpienia awarii. 

2. Za godzinę roboczą przyjmuje się godzinę zegarową w przedziale czasowym: 7:00-19:00 w dzień 

roboczy, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy będący dniem 

pracy u Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego reagowania w przypadku stwierdzenia 

problemów oraz do utrzymywania gotowości do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności 

naprawczych, w tym poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz  

w wymagających tego okolicznościach, w siedzibie Zamawiającego. 

4. Problemy będą zgłaszane przez Zamawiającego osobiście, drogą elektroniczną, w tym za pomocą 

używanego przez Zamawiającego systemu Helpdesk, lub telefonicznie,  

z zastrzeżeniem, że Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić dopuszczenie innych form łączności 

ze sobą. 

5. Osobami uprawnionymi do zgłaszania problemów ze strony Zamawiającego są: 

……………………………………. 

…………………………………… 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia (w tym 

telefonicznego) drogą elektroniczną. 

7. Osobami uprawnionymi do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia ze strony Wykonawcy są 

………………………………………………… 

8. Problemy zgłaszane będą w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie 

problemu drogą elektroniczną w dniu roboczym po godzinie 19.00,  

w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, będzie traktowane jako zgłoszenie dokonane o 

godz. 7:00 w najbliższym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. 

9. Czas reakcji na zgłoszone problemy (tj. czas na przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia) oraz czas 

usunięcia problemu: 

a) czas reakcji na zgłoszenie awarii to maksymalnie 2 (dwie) godziny robocze od momentu 

zgłoszenia; czas usunięcia awarii to maksymalnie 24 godziny robocze od momentu przyjęcia 

zgłoszenia, 

b) czas reakcji na zgłoszenie usterki to maksymalnie 4 (cztery) godziny robocze od momentu 

zgłoszenia; czas usunięcia usterki to maksymalnie godz. 17:00 następnego dnia roboczego. 

10. Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej usunięcie problemu. Po otrzymaniu zgłoszenia Zamawiający  

w ciągu maksymalnie 8 (ośmiu) godzin roboczych testuje działanie systemów, których dotyczył 

problem, a następnie informuje Wykonawcę o rezultacie próby. 

11. W przypadku nieskutecznego usunięcia problemu Wykonawca kontynuuje prace aż do jego 

skutecznego usunięcia. 

 

§ 5 

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 
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…………………………. (słownie: …………………… …………/100) brutto, w tym 23 % VAT, wg stawki 160 x 

…………. (słownie: …………….zł) brutto/roboczogodzina. 

2. Łącznie wynagrodzenie, za cały okres wykonywania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 

niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć kwoty …………………….(słownie………….. ……../100) 

brutto, w tym 23% VAT. 

3. Koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku przepracowania w danym miesiącu mniejszej ilości godzin niż ustalony limit tj. poniżej 

160 godzin wysokość wynagrodzenia zostanie każdorazowo przeliczona wg kalkulacji – ilość godzin 

x stawka za roboczogodzinę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

zaakceptowana przez Zamawiającego ewidencja, o której mowa w § 2 ust. 3.  

 

§ 6 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości 
umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 2, tj. w wysokości ………………………….. (słownie: …………………….. 
złotych). 

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie może zostać wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 w przypadku rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,08 % wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia w przypadku stwierdzenia niewykonania choćby  

w części lub nienależytego wykonania umowy. Za niewykonanie w części lub nienależyte 

wykonanie umowy uważa się w szczególności: 

− brak reakcji na awarię, usterkę, 

− niedotrzymanie czasu reakcji na awarię,  

− brak wykonywania choćby jednej z usług wymienionych w § 1 umowy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym 

związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez 

Zamawiającego.  

4. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone  
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w umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które 

zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia  

w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było   przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) realizowania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio 

wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi (zarządzeniami, decyzjami itp.);  

3) naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących Zamawiającemu 

lub osobie trzeciej;   

4) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli Wykonawca nie zaprzestanie lub nie 

naprawi naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego;  

5) nieprzyznania środków finansowych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; 

6) jeżeli zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy;  

7) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy  

i Wykonawca nie będzie mógł realizować umowy na warunkach w niej określonych;  

8) gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających wpływ 

na realizację umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia  

w przypadkach wskazanych w ppk 6), 7) i 8) ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności ze wskazaniem podstawy odstąpienia lub wypowiedzenia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia, w terminie 

7 dni od daty odstąpienia lub wypowiedzenia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia lub 

wypowiedzenia.  

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem ponosi Strona, z której winy 

doszło do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.  

§ 9 

1. Zmiany umowy, w tym jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 7, gdzie wystarczająca będzie forma 

dokumentowa. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego i jednym 

dla Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – protokół przekazania dostępu, 
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Załącznik nr 2 – umowa powierzenia danych 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami). 


