
 

Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Warunki zdalnego świadczenia Asysty Technicznej Wykonawcy  
oraz wzory protokołów 

 

1. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby 
realizacji Umowy 

 

1.1 Zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania udostępnianego 
przez Zamawiającego i na zasadach przez niego określonych. 

1.2 Zdalny dostęp do Systemu będzie przyznany wyłącznie w celu wykonywania prac 
wynikających z niniejszej umowy. 

1.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wraz z niezbędnymi danymi 
określonymi każdorazowo przez Zamawiającego (w szczególności: imię, nazwisko, 
adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz dane jednoznacznie identyfikujące 
komputer z którego będzie uzyskiwany dostęp) do konfiguracji zdalnego dostępu. 

1.4 Minimalne warunki techniczne jakie muszą spełniać komputery Wykonawcy 
wykorzystywane do zdalnego dostępu to:  

1.4.1 system operacyjny wspierany przez klienta VPN Pulse Secure (np. Windows 10, 
CenOS/RHEL, Ubuntu/Debian, MacOS)  z instalowanymi na bieżącymi 
aktualizacjami bezpieczeństwa,  

1.4.2 na bieżąco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczającej w zakresie ochrony 
przed wirusami i malware,  

1.4.3 zainstalowany oprogramowanie VPN Pulse Secure w wersji wskazanej przez 
Zamawiającego.  

1.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób którym przyznany 
zostanie zdalny dostęp. 

1.6 Pracownicy Wykonawcy którym przyznany został zdalny dostęp zobowiązani są do 
nieprzekazywania danych umożliwiających jego uzyskanie (w szczególności są to: 
adres systemu, login, hasło, kody jednorazowe) osobom trzecim. 

1.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności 
realizowanych przez pracowników Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego dostępu. 

1.8 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań, których efektem będzie ukrycie 
czynności wykonywanych przez Wykonawcę za pomocą zdalnego dostępu. Tego 
rodzaju postępowanie będzie skutkowało odebraniem uprawnień do zdalnego dostępu. 

1.9 W przypadku czasowej niedostępności zdalnego dostępu z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy lub Zamawiającego prace wynikających z niniejszej umowy będą 
realizowane przez pracowników Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego. 

1.10 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia 
z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego zakresu prac realizowanych 
za pośrednictwem zdalnego dostępu. 

1.11 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym 
organizacyjnych i technicznych, mających na celu zabezpieczenie sprzętu za pomocą, 
którego pracownicy Wykonawcy będą realizowali prace za pośrednictwem zdalnego 
dostępu. 



 

 

 

2. Wzór protokołu odbioru 
 

Protokół odbioru …………………………………………………….*) 

 

Na podstawie Umowy z dnia .......................2021 r.  

....................................................... zwan(y/a)  dalej Wykonawcą 

przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: 

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

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

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

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

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru   bez uwag / z uwagami **): 

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

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

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

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

 

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze Stron.  

Warszawa dnia   ................................................20…. r. 

Odbierający (NIK) 

 

 

 

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

(czytelny  podpis) 

Przekazujący 

 

 

 

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

(czytelny  podpis) 

 

*)  wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. 

**) niepotrzebne skreślić  

 



 

3. Wzór protokołu odbioru prac wykonanych w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy 
 

Protokół odbioru prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy 

w okresie rozliczeniowym …………………………….. 

 

 

Lp. Sposób 
zgłoszenia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia Ogólny opis wykonanych prac 

Łączna liczba godzin 
wykorzystanych na 
realizację danego 

zgłoszenia 

      

      

      

      

Razem godziny w okresie rozliczeniowym  

Pozostała ilość godzin do wykorzystania w ramach umowy  

 

 

Odbierający (NIK) 

 

 

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

(czytelny  podpis) 

Przekazujący 

 

 

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

(czytelny  podpis) 

 


