
Załącznik nr 3 do SIWZ 
ZP-11/EPGK/2019/U/ZOC 

 
 

WZÓR UMOWY  nr …………… 
 

zawarta dnia ………………… r. w Elblągu, pomiędzy: 
 
Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z 
siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Szańcowej 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685469, NIP 5783125340, REGON 367431388, o 
kapitale zakładowym w wysokości  4 041 000,00 zł,  
reprezentowanym przez: 
1. Marka Cymerysa – Dyrektora Spółki 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
…………………………………………….…..………………………………………………………… w ………………….……… przy  ul. 
……………………………..., posiadającą NIP: ……………………….…. i REGON: …………….…………..,  
w imieniu której(ego) działa: 
……………………………………….  
zwaną dalej Wykonawcą, 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  

kompleksową obsługę informatycznej infrastruktury komputerowej Zamawiającego w 
siedzibie Spółki przy ul. Szańcowej 1 oraz lokalizacjach przy ul. Orlej 2 i Kwiatkowskiego. 
Ogólne warunki świadczenia usług: 

1. kompleksowa obsługa informatyczna infrastruktury komputerowej, monitoringu 

wizyjnego oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych 

będzie realizowana podczas sześciu wizyt Wykonawcy w ciągu miesiąca w siedzibie 

Zamawiającego. Średnio jedna na tydzień. 

2. Świadczenie usług informatycznych oraz administracja siecią komputerową Spółki  

3. Utrzymanie aktualizowanego na bieżąco spisu zasobów informatycznych oraz 

monitorowanie legalności oprogramowania.  

4. Utrzymywanie ciągłości działania wykorzystywanych zasobów – monitorowanie i 

usuwanie problemów z działaniem sieci i komputerów, wykonywanie napraw 

sprzętu, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania, nadzór nad 

naprawami gwarancyjnymi i pozagwarancyjnymi.  

5. Wprowadzanie narzędzi informatycznych umożliwiających zwiększenie wydajności 

pracy pracowników Spółki w różnych jej obszarach.  

6. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego ASI we współpracy z 

wyznaczonym przez Spółkę Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, w 

zakresie: 

• właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych elektronicznie 

określonych m.in. w Rozporządzeniu MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych (Dz.U. 

z 2004 r. nr 100, poz. 1024 ze zm. 

• nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w 

szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do 

tych systemów, 



• podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w 

systemie zabezpieczeń, identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena 

ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w 

systemach informatycznych 

• sprawowanie nadzoru nad przechowywanymi kopiami zapasowymi 

• prawidłowej pracy systemów informatycznych i sprzętu komputerowego 

• przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemów  

• zgłaszanie Administratorowi Danych Osobowych ADO wszelkich potrzeb 

w zakresie wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń, zakupów, modernizacji 

i działań mających za zadanie utrzymanie niezbędnego poziomu 

zabezpieczeń systemów informatycznych 

• dbanie o ciągłość pracy serwerów 

• aktualizacje sterowników i oprogramowania 

• ewidencja i zarządzanie licencjami i oprogramowaniem 

• tworzenie kopii bezpieczeństwa danych ze stacji roboczych i serwerów 

• zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego systemu 

informatycznego 

7. Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych w systemach 

informatycznych oraz sprawne realizowanie procedur tworzenia kopii zapasowych 

a także innych procedur określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych 

w systemach informatycznych. (np. polityka haseł, określenie dostępu do stron 

internetowych, ochrona antywirusowa, nadawanie uprawień użytkownikom 

systemu ) z uwzględnieniem GDPR (RODO) – Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych.  

8. Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanych w 

Spółce programów komputerowych.  

9. Bieżący nadzór i wspomaganie w obsłudze systemów informatycznych: Sage 

(Symfonia) Handel, Reset R2 płatnik Kadry i Płace, Sage (Symfonia)  Finanse i 

Księgowość, Sage (Symfonia)  Środki Trwałe,  E-deklaracje, Płatnik. ZUS, PFRON, 

Sage (Symfonia) e-dokumenty, podpis elektroniczny.    

10. Administrowanie serwerami opartymi o Microsoft SQL Server  

11. Bieżące wspomaganie działów: administracyjnego, finansowo-księgowego, 

kadrowo płacowego, magazynów. 

12. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupów części i podzespołów do sprzętu 

pracującego w systemie informatycznym. Koszty zakupu części i podzespołów 

pokrywa Zamawiający. 

13. Obsługa wewnętrznej sieci informatycznej Spółki (m.in. konfiguracja, utrzymanie, 

zarządzanie, monitorowanie sieci komputerowej, stacjonarnych i przenośnych 

komputerów) 

14. Obsługa serwerów (instalowanie i konfiguracja sprzętu, monitorowanie zdarzeń 

systemowych, zapewnienie ciągłości pracy (tworzenie kopii zapasowych baz 

danych), zgłaszanie potrzeb modernizacyjnych. 

15. Obsługa urządzeń drukujących i kopiujących. 

16. Zarządzanie kontami poczty elektronicznej. 

17. Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń pasywnych i 

aktywnych w szafach serwerowych zgodnie z dobrą praktyką oraz dokumentacją 

producenta 

oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych” (zwanej „ASI”), wg zakresu 
określonego w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego jej integralną część.  

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupów części i podzespołów do sprzętu pracującego w 
systemie informatycznym. Koszty zakupu części i podzespołów pokrywa Zamawiający. 



3. Strony ustalają, że usługi będą świadczone w ciągu sześciu wizyt Wykonawcy  
w siedzibie Zamawiającego w ciągu miesiąca, minimum jedna na tydzień oraz zdalna pomoc 
przez sieć. 

4. Za jedną wizytę uznaje się min. dwugodzinny pobyt w godzinach  między  7.00 – 15.00 w dniu 
uzgodnionym przez Zamawiającego, potwierdzony w Miesięcznej Karcie Pobytu stanowiącej 
załączniku nr 2 do umowy. 

5. Usługi będą realizowane także poprzez zgłoszenia awaryjne i przyjazdy interwencyjne 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na jego pisemne, elektroniczne lub telefoniczne 
wezwanie potwierdzone w Karcie Prac („Awaryjnych”), stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. 

6. Wykonanie usługi awaryjnej wskazanej w pkt. 5 nastąpi najpóźniej w ciągu ……. godzin                    
od przekazania zgłoszenia awarii zwyklej i w ciągu ……. godzin od przekazania zgłoszenia awarii 
krytycznej. 

7. Wykonawca w ramach pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych 
przeprowadza miesięczne kontrole powierzonych zasobów i dokumentuje ich wyniki   i postęp 
w miesięcznych „Kartach z przeglądu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych i urządzeń 
IT Spółki” stanowiących załącznik nr 5 do umowy. 

 
§2 

Strony ustalają następujący sposób rozliczania wykonywanych usług: 
 

Stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………………… zł netto (słownie: 
……………………………………………………………………) plus obowiązujący podatek VAT  

 
§3 

1. Wykonawca zastrzega sobie konieczność wprowadzenia hasła(eł) dostępu dla administratora 
systemu. Hasło będzie znane Wykonawcy oraz upoważnionemu pracownikowi 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących systemu 
komputerowego Zamawiającego oraz wszelkich informacji zastrzeżonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie powyższych 
zobowiązań przez pracowników i podwykonawców, przy pomocy których będzie wykonywać 
obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

3. Wszelkie instalacje i konserwacje wykonywane przez firmy trzecie, będą uzgadniane                             
z Zamawiającym. 

4. Prawo zgłaszania potrzeb wsparcia informatycznego ma wyznaczony pracownik 
Zamawiającego, tj. kierownik działu organizacyjno – prawnego Maria Brejdak, tel. 604 099 151, 
e-mail: maria.brejdak@epgk.pl 

 
§4 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie z Wykonawcą będzie realizowane raz w miesiącu,  po 
wykonanych usługach na podstawie podpisanego przez strony bez uwag Protokołu odbioru 
stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane usługi, będące przedmiotem umowy, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze przelewem, przelewem w ciągu 7 dni od 
daty dostarczania faktury. 

 
§5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2022 r.  
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, przed 

wskazanym w ust.1 terminem jej zakończenia, w przypadku gdy zaniechanie lub rozpoczęcie 
usuwania awarii uniemożliwi bieżącą pracę Spółki.  

 
§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 



§ 7  
Ochrona danych osobowych 

 

1. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego stanowi 
załącznik nr 6. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do: 
a. Pisemnego zgłaszania Zamawiającemu osób dopuszczonych do prac przy realizacji 

zlecenia określonego w § 1. 
b. Prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do konserwacji i 

wykonywania  wszelkich prac przy systemach określonych w § 1. 
c. Informowania Zamawiającego lub jego przedstawiciela  o wszelkich wykonywanych 

czynnościach i zdarzeniach na informatycznych zbiorach danych osobowych                          w 
Administrowanych systemach informatycznych. 

d. Zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie miał dostęp. 
e. Zawarcia umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym.  

 
§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§9 
Wszystkie spory między stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§10 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

 
  ……………………………….              ...………………………… 

                        WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy 

 
Szczegółowy zakres świadczenia usługi. 

 
1. Pełnienie roli Administratora Systemów Informatycznych zwaną „ASI” w zakresie: 

o właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych elektroniczne, określonych 
między innymi: w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                 
i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.                z 
2004 r. nr 100, poz. 1024 ze zm.), wytycznych Prezesa  Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Przeprowadzanych audytach w Spółce z zakresu przestrzegania 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnej 
Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Hydrosferze Józefów Sp. z 
o.o.; 

o nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania 
danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności 
przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów oraz ochrony 
danych przed niepowołanym dostępem; 

o podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie 
zabezpieczeń, identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być 
narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i 
tradycyjnych; zgłaszanie tych naruszeń ADO 

o sprawowanie nadzoru nad przechowywanymi kopiami zapasowymi; 
o inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz 

sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które mają doprowadzić do 
wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych; 

o prawidłowej pracy systemu (ów) informatycznych i sprzętu komputerowego, 
Administrowanie Systemami informatycznymi w imieniu Spółki;  

o bezpieczeństwa przetwarzanych danych pod kątem teleinformatycznym; 
o przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemów; 
o podejmowania odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w tych 

systemach oraz odpowiedzialności za sprawność, konserwacje i wdrażanie 
technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych, w których przetwarzane są 
dane osobowe; 

o zgłaszanie odpowiednio wcześniej Administratorowi wszelkich potrzeb w zakresie 
wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń, zakupów, modernizacji i działań mających za 
zadanie utrzymanie niezbędnego poziomu zabezpieczeń Systemów Informatycznych; 

o zapewnienie w uzgodnieniu z Administratorem ciągłości pracy Systemów 
informatycznych w Spółce oraz wchodzących w ich skład urządzeń,    

o wypełnianie dokumentacji określonej w umowie; 
o dbanie o ciągłość pracy serwerów; 
o aktualizacje sterowników i oprogramowania; 
o ewidencja i zarządzanie licencjami i oprogramowaniem; 
o tworzenie kopii bezpieczeństwa danych ze stacji roboczych i serwerów,                             z 

wyłączeniem wskazanych przez Zamawiającego; 
o zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego systemu 

informatycznego; 
Z kompetencji ASI wyłączone są z Systemy informatyczne, dla których zamawiający zawarł 
odrębne umowy na ich administrowanie w wynikającym z tego zakresu. 

2. Obsługa wewnętrznej sieci informatycznej Spółki: 
o Konfiguracja, utrzymanie,  zarządzanie, monitorowanie  sieci komputerowej, 

stacjonarnych i przenośnych komputerów i elektronicznych urządzeń mobilnych oraz  



komputerowych systemów biurowych i produkcyjnych (bez oprogramowania 
specjalistycznego). 

3. Obsługa komputerów na terenie Spółki: 
Zarządzanie pracą w sieci, diagnozowanie, instalacja oprogramowania firm trzecich            
i konfiguracja, parametryzacja systemu operacyjnego, naprawa zgłaszanych usterek, 
monitorowanie pracy urządzeń. 

4. Obsługa serwerów: 
Instalowanie i konfigurowanie sprzętu, parametryzacja systemu operacyjnego, 
konfiguracja i zarządzanie rolami serwera, monitorowanie zdarzeń systemowych, 
zapewnienie ciągłości pracy (tworzenie kopii zapasowych baz danych). 

5. Obsługa urządzeń drukujących i kopiujących: 
Podłączanie, konfiguracja, zarządzanie, diagnozowanie usterek. 

6. Przygotowywanie specyfikacji na zakup sprzętu informatycznego: 
Pozyskiwanie i weryfikowanie ofert, przedstawienie zestawień do akceptacji 
Zamawiającego.  

7. Administrowanie oprogramowaniem Sage (Symfonia) Handel, Reset R2 płatnik Kadry i Płace, 

Sage (Symfonia)  Finanse i Księgowość, Sage (Symfonia)  Środki Trwałe,  E-deklaracje, Płatnik. 

ZUS, PFRON, Sage (Symfonia) e-dokumenty, podpis elektroniczny.    

8. Umożliwienie wysyłek elektronicznych, aktualizacje, podpinanie certyfikatów. 
9. Obsługa informatyczna w sytuacjach awaryjnych w szczególności w dniach poza 

wyznaczonymi dyżurami w siedzibie zamawiającego.  
10. Inne: 

− Odnawianie, konfiguracja i instalacja podpisów elektronicznych (przy kontaktach z 
bankiem, ZUS itp. instytucjami) 

− Przygotowanie ekspertyz i ocen dotyczących stanu technicznego urządzeń 
informatycznych, udział w komisjach likwidacyjnych zużytego sprzętu 
informatycznego i biurowego. 

− Administrowanie pocztą elektroniczną Spółki. 

− przeprowadzania szkoleń dla pracowników spółki w zakresie aktualnych programów 
eksploatowanych przez spółkę w szczególności po ich aktualizacji oraz dla nowych 
pracowników, 

− wsparcie organizacyjne, 

− Uczestniczenie w organizowanych przez zamawiającego spotkaniach w siedzibie spółki 
wymagających wsparcia technicznego lub w formie eksperta.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy 

 
MIESIĘCZNA KARTA POBYTU 

 
Realizacja prac w miesiącu  …………………… roku ………. potwierdzona przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 

Lp. Data/ godziny Opis czynności 
Podpis 

Wykonawcy 

Uwagi + Podpis 
Przedstawiciela 
Zamawiającego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Zamawiający nie* wnosi zastrzeżenia do wykonanej usługi wymienione* niżej*. 
 

Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………….    ……………………………………     



 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
Załącznik nr 3 do umowy 

 
KARTA PRAC  

(„AWARYJNYCH”) 
 
Wykaz  prac wykonanych w ramach zgłoszeń awaryjnych i przyjazdów interwencyjnych 
realizowanych (poza obsługą stałą) w miesiącu ……… roku………… 
Terminy, czasy realizacji oraz zakres  zamieszczono w nw. tabeli. 
 

Lp. Data   Opis czynności Czas realizacji 
Uwagi + Podpis 
Przedstawiciela 
Zamawiającego 

     

     

     

     

 
 
Prace wykonano zgodnie/niezgodnie ze zgłoszeniami skierowanym do Wykonawcy.  
Zamawiający nie* wnosi żadnych zastrzeżeń do wykonanej usługi. 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………….    …………………………………… 
Przedstawiciel Wykonawcy     Przedstawiciel Zamawiającego 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 do umowy 

 
Elbląg, dnia …………………… r.  

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
Sporządzony dnia ……………………. r. w Elblągu w sprawie odbioru „kompleksowej obsługi Informatycznej 
infrastruktury komputerowej oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych” 
(zwaną ASI)  za miesiąc ……………………. 20 ….r. zgodnie   z zakresem określonym w Umowie NR …………. 
z dnia ………………... z Wykonawcą – …………………………… 
………………………………………………………………………….. z siedzibą przy                                          ul. 
…………………………….….. w ……………………………….…  
Załączniki: 

1. Stała obsługa miesięczna - MIESIĘCZNA KARTA POBYTU 
2. Zgłoszenia awaryjne i przyjazdy interwencyjne  - KARTA PRAC* 
3. Karta z przeglądu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych i urządzeń IT Spółki 

 
Stwierdzono należyte/ nienależyte* wykonanie zakresu umowy.  
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy:                                   Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
 
……………………………….                           ………………………………….. 
                    (podpis )                               ( podpis)  

 
 
*Niepotrzebne skreślić. 
* Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 do umowy 

 
KARTA Z PRZEGLĄDU ZABEZPIECZEŃ 

SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ IT SPÓŁKI 
  

 
Miesiąc .............................20… r 

Lp. Wykonywana czynność 
Wykonano dnia/ nie wykonano / nazwa lub numer 
urządzenia sprawdzonego / zastrzeżenia /  uwagi 

 
1. 
 

 
Kontrola zapory sieciowej  

 

2. Kontrola poprawności działania sieci LAN 
ul. Szańcowa 1 i Orla 2 (kable, gniazdka, 
switche, połączenia) 

 

3. Przegląd komputerów stanowiskowych 
(weryfikacja oprogramowania, możliwych 
błędów, pamięci dyskowej, prędkości 
pracy programów, czyszczenie, itp.)  

 

 
4. 
 

Kontrola zabezpieczeń antywirusowych na 
komputerach stanowiskowych, kontrola 
ważności licencji programów 
antywirusowych 
 

 

 
5. 
 

Kontrola komputerów po kątem 
uprawnień do komputerów (czy wszystkie 
komputery wymagają uwierzytelnienia 
przy logowaniu na urządzenia) 

 

6. Przegląd komputerów stanowiskowych 
pod kątem aktualizacji sterowników, 
aktywności antywirusów i obecności 
szkodliwego oprogramowania   

 

 
7. 
 

Kontrola komputerów stanowiskowych - 
czy wszystkie zgłoszone problemy zostały 
usunięte 

 

8. Sprawdzenie poprawności  wykonywanych 
kopii zapasowych bazy danych  

 

 
9. 
 

Kontrola pracy macierzy dyskowej QNAP i 
wykonywania kopii awaryjnej plików z  
komputerów stanowiskowych 

 

 
10. 
 

Kontrola komputerów nie wpiętych do 
Domeny pod kątem obecności 
szkodliwego oprogramowania 

 

 
11. 
 

 
Kontrola domeny  
 

 

 
12. 
 

 
Kontrola i regulacja zegarów systemowych 

 

 
13. 
 

Sprawdzenie transmisji bezprzewodowej i 
jej zabezpieczeń 
 

 



 
14.  

Kontrola uprawnień pracowników do 
urządzeń i sieci LAN.  

 
 
 

 
15. 
 

Kontrola zabezpieczeń szyfrowania 
połączeń poczty elektronicznej na 
komputerach stanowiskowych 

 

16. Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych 
serwera, macierzy dyskowej, kopi 
bezpieczeństwa baz danych 

 

17. Sprawdzenie szyfrowania dysków 
komputerów przenośnych 

 

18. Sprawdzenie ewidencji nośników danych 
(przenośnych) ze stanem faktycznym 

 

19. Wyczyszczenie nośników przeznaczonych 
do likwidacji z danych osobowych.  

 

20. Likwidacja uprawnień dostępu do 
komputerów stanowiskowych dla  osób, 
które nie są już pracownikami Spółki 

 

21. Kontrola dostępu do dysków wspólnych  

22. Kontrola stanów drukarek   

           
UWAGI (przedstawiciel zamawiającego): 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Administrator Systemów Informatycznych: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Data wykonanych czynności  :  ..................................................... 
 

Administrator Systemów Informatycznych                                               Przedstawiciel Zamawiającego 
 
 



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

 
Załącznik nr  6 do umowy 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych przez Zamawiającego 

 
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: 
Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli 
informacyjnej administratora danych osobowych. 
 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w ramach wzajemnych relacji 
biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa, 
Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników pozyskanych od Państwa w ramach 
zawartych umów, przesłanych zleceń, ofert, zapytań oraz innych dokumentów handlowych, a w 
związku z tym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPGK sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy 
ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg. 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Szańcowa 
1, 82-300 Elbląg lub e-mail: epgk@epgk.pl, ponadto administrator powołał inspektora 
ochrony danych w osobie panie Moniki Zygmunt – Jakuć, z którą można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@epgk.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy czy też 
analizy ofert, zapytań i innych dokumentów handlowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę 
(Pracownicy i Współpracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana 
dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług 
wspierających działania Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z 
przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania 
wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a 
także prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

 
 

mailto:epgk@epgk.pl
mailto:iodo@epgk.pl

