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WZÓR UMOWY    NR ……./MCS/IX/21 

dotyczy przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa 
informatycznego 

 

zawarta w dniu .............................................. r.  w Warszawie pomiędzy: 

 
„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 
00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.606.000,00 zł  
i numerze NIP 5252465327, REGON 142049482, BDO 000110295 zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………… 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

firmą ………………………………….…… z siedzibą, przy ulicy …………………………………, 00-
000 …………………………  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy .....…………………..    ….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP: 
…..……………REGON: ……..…..………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

§ 1. ……………………………………………………. 
 

§ 2. ……………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ......…………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………… w …………………,   ul. …………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem ................................, NIP: …………………, 
REGON: ………….……….., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

Do wyboru oferty i zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu bezpieczeństwa 
informatycznego  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie 
przy ul. Nowy Zjazd 1.  

2. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu ……………. 

3. Audyt bezpieczeństwa informatycznego, potwierdzony raportem, zostanie wykonany w terminie 
od dnia ………………...do dnia……………., przy czym czas trwania audytu może ulec zmianie 
z uwagi na okoliczności wskazane w postanowieniach niniejszej Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że audytowana struktura komputerowa składa się łącznie ze 126 
jednostek (stacje robocze + serwery). 
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§ 2 

Zakres audytu 

Szczegółowy zakres audytu obejmuje załącznik nr 1 do przedmiotowej Umowy. 
 

§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej staranności 
i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca przeprowadzi Audyt przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane w ramach przeprowadzonego Audytu prace, 
materiały i informacje oraz wykorzystywane przez niego oprogramowanie nie narusza praw 
osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż podczas przeprowadzanego audytu analiza urządzeń Zamawiającego 
nie zmienia ich konfiguracji oraz nie wpływa na ich funkcjonowanie. 

5. Przypadkowe awarie, jakie mogą powstać w związku z analizą nie powodują powstania po 
stronie Wykonawcy odpowiedzialności. 

6. Analiza następuje po zalogowaniu się administratora systemu informatycznego lub osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego na urządzenia brzegowe. Administrator, o ile nie ma takiej 
konieczności, nie udostępnia haseł dostępu Wykonawcy. 

7. W przypadku awarii urządzeń brzegowych powstałych po zalogowaniu się Administratora 
Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

8. Wykonawcza oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące przesyłane są 
protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy. Po zakończeniu audytu dane 
zgromadzone są trwale usuwane przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu 
do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do 
realizacji Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie osobiście lub za pośrednictwem 
wyznaczonego pracownika, w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze, żądanych przez 
Wykonawcę informacji niezbędnych do wykonania Umowy. 

3. Brak przedłożenia w/w informacji skutkować może niewykonaniem audytu w zakresie objętym 
brakiem. 

4. W przypadku powstania przeszkód po stronie Zamawiającego w wykonaniu przedmiotu 
Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym niezwłocznie pisemnie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w umowie. Okres czasowej 
przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po stronie Zamawiającego powoduje przesunięcie 
terminu realizacji Umowy o ilość dni, w trakcie których Wykonawca z nie swojej winy nie mógł 
wykonywać Umowy. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności w zakresie 
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objętym audytem, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych 
podczas audytu. 

6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, 
w trakcie trwania audytu, Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności, o ile awaria nie była powodowana zawinionym działaniem Wykonawcy. 

 
 

§ 5 
Upoważnienie 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia audytującemu pracownikowi/pracownikom 

upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych na piśmie. Upoważnienie udzielone 
jest osobie fizycznej, ze wskazaniem danych osobowych – imię, nazwisko, numer  pesel, seria    
i numer dowodu osobistego (załącznik nr 2 do Umowy). 

2. Upoważnienie winno zostać okazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania 
czynności objętych Umową. Raz udzielone upoważnienie ważne jest przez okres trwania 
Umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie o czym niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika, który obecny będzie przy 
wykonywaniu Umowy, w zakresie czynności objętych audytem w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia obecności administratora systemu 
informatycznego w trakcie czynności w zakresie przeprowadzania audytu konfiguracji urządzeń 
Zamawiającego. 

5. Niezapewnienie obecności pracownika wyznaczonego, o ile nie jest to konieczne, nie 
wstrzymuje czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tytułem wykonania Umowy w kwocie łącznej 

netto …………..,. zł (słownie zł: ……………………) powiększonej o obowiązują stawkę 
podatku VAT (23% ). 

2. Podstawą zapłaty jest faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę, z terminem płatności 
wynoszącym 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

3. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu wyników 
przeprowadzonego audytu w postaci raportu, którego otrzymanie zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego. 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie wskazanym. 
5. Za datę zapłaty, Strony wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca upoważniony jest do żądania 

od Zamawiającego odsetek ustawowych. 
8. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania 
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Zamawiający wyraża zgodę na 
przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej na adres: e-faktury@mcs-
przychodnia.pl, rachunków /faktur, duplikatów tych rachunków/faktur oraz ich korekt 
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wystawionych za wykonany przedmiot Umowy. 
 

§ 7 

Poufność i zabezpieczenie danych 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie 
informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie przeprowadzenia audytu – w zakresie 
bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego, danych osobowych pracowników 
Zamawiającego - tylko w przypadku wyłącznej winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych 
pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te 
nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu). 

3. Wykonawca oświadcza, że pozyskane w ramach Umowy dane w postaci cyfrowej, w trakcie ich 
ewentualnego transportowania z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy są 
zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu osobom niepowołanym. 

4. Wykonawca oświadcza, że dane przesyłane przy pomocy łącza internetowego są szyfrowane. 
5. Wykonawca oświadcza, że dane gromadzone na serwerach Wykonawcy zabezpieczone są 

zgodnie z wymogami ISO 27001 i Wykonawca posiada ważny certyfikat jakości w tym zakresie 
lub inny potwierdzający bezpieczeństwo danych. 

 
§ 8 

Odstąpienie od Umowy i kara umowna 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% ceny przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust.1, gdy Zamawiający 
rozwiąże umowę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

2) w razie zwłoki w wykonaniu Umowy 0,5% ceny przedmiotu Umowy określonej w § 6 
ust.1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku przeszkody po stronie Zamawiającego przekraczającej 30 dni w realizacji 
Umowy, Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej 
wysokości. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez 
siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni pod rygorem odstąpienia. 

 

§ 9 
Siła wyższa 

1. W czasie trwania siły wyższej strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności 
za niewykonanie Umowy, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły 
przeszkodę w wykonaniu Umowy. 

2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, których nie można było przewidzieć   
i niemożliwe było ich zapobieżenie, przy czym chodzi tu w szczególności o powódź, włamanie, 
długotrwały zanik energii elektrycznej wywołany awarią dostawcy energii, uszkodzenie sprzętu 
komputerowego. 

3. Strona uprawniona jest do powołania się na siłę wyższą tylko w przypadku, gdy poinformuje     
o powyższym drugą stronę niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po dniu kiedy 
powstało zdarzenie uniemożliwiające wykonywanie Umowy. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
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1. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy jest kontakt listowny 
(na adresy podane w umowie) oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

a. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego ……………………… 

b. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy ………………………….. 
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Strony zobowiązują się do przestrzegania „Polityki prywatności”, która jest dostępna na stronie 

internetowej Zamawiającego – www.mcs-przychodnia.pl  
5.  Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony 

zobowiązują się w pierwszej kolejności poddać pod mediację. W przypadku braku porozumienia 
właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem; dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
 
Załącznik nr 1– Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2– Upoważnienie,  
Załącznik nr 3 – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów  

 
 
 
 
Zamawiający Wykonawca 



ZZ/19/21 

Strona 6 z 10 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy zakres audytu 
 

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT (zewnętrznej i wewnętrznej) w 
Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp.  z o.o. 

 
Zakres zadań obejmuje:  

1. Audyt architektury bezpieczeństwa infrastruktury IT;  

2. Audyt konfiguracji urządzeń sieciowych  

3. Testy penetracyjne zewnętrzne:  
a) Identyfikacje dostępnych serwisów sieciowych, określenie oraz weryfikacja ich 

podatności;  

b) Penetracja systemu za pomocą skanerów TCP i UDP;  

c) Bezpieczeństwo aplikacji oraz usług dostępnych z zewnątrz;  
   Analiza topologii sieci widzianej z zewnątrz;  

d) Możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych;  

e) Badanie podatności związanych atakami typu DDoS;  

f) Konfiguracja komunikacji z usługami (np. konfiguracja SSL/TSL, IPsec);  

 
 

4.Testy bezpieczeństwa urządzeń sieciowych  
a)    Zbadanie odporności urządzeń na ataki z poziomu Internetu;  

b)   Wskazanie potencjalnych skutków ataku dla znalezionych luk i określenie ich       
krytyczności;  

c)   Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci;  

d)   Analiza podatności na ataki;  
e)   Skanowanie portów TCP / UDP;  

f)    Skanowanie hostów aktywnych w danej podsieci;  

g)   Określenie ścieżki sieciowej do urządzenia;  

h)   Próba detekcji typu oraz wersji usług sieciowych działających w systemie;  

i)    Próba detekcji wersji oraz typu oprogramowania systemowego zainstalowanego na   
urządzeniu;  

j)    Po udanej detekcji wersji oprogramowania systemowego / usług – próba lokalizacji 
znanych podatności w danych wersjach oprogramowania;  

k)   Próba komunikacji w obrębie protokołu ICMP;  

l)    Próba generacji pakietów o dużym rozmiarze (np. powiększonych pakietów ICMP     
echo).  

 
5. Testy bezpieczeństwa VPN   

a)   Zbadanie poziomu bezpieczeństwa systemów klasy VPN;  
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b)   Weryfikacja możliwości użycia systemów klasy VPN jako punkt pośredniego do ataku na 
infrastrukturę IT;  

c)   Określenie realnego zabezpieczenia komunikacji sieciowej oferowanej przez wdrożoną u 
Zamawiającego implementację VPN;  

d)   Próba wykrycia aktywności serwera VPN;  

e)   Próba wykrycia rodzaju wykorzystywanego rozwiązania VPN (dostawcy sprzętu);  

f)   Próby inicjowania tunelu z różnymi algorytmami kryptograficznymi (szyfry symetryczne,  
funkcje skrótu, metoda uwierzytelniania, grupa DH);  

g)   Skanowanie portów oraz podatności na koncentratorze VPN;  

h)  Weryfikacja wykorzystanych trybów połączenia (transport, tunnel, ESP, AH);  

i)   Weryfikacja przyjętych metod uwierzytelniania (np. PKI, hasła jednorazowe);  

j)   Weryfikacja przyjętych polityk bezpieczeństwa dla urządzeń klienckich korzystających z 
VPN (pod względem możliwości ataku na infrastrukturę VPN - inicjowanych z urządzeń 
klienckich);  

k) Podstawowa analiza architektury sieci – pod względem rozmieszczenia komponentów.  
 

 
6. Audyt konfiguracji baz danych  

a) Sprawdzenie wdrożenia podstawowych zasad hardeningowych bazy (np.: dostępność 
domyślnych użytkowników guest, partycjonowanie bazy, składowanie logów, logowanie 
nietypowych zdarzeń, dostępność wybranych niebezpiecznych procedur /funkcji 
składowanych);  

b) Sprawdzenie komunikacji z klientem bazodanowym - wykorzystanie mechanizmów 
kryptograficznych (logowanie się klienta oraz transfer danych);  

c) Ogólna recenzja architektury bazy (wykorzystane mechanizmy autoryzacji oraz 
uwierzytelniania segmentacja uprawnień, wykorzystanie widoków; wykorzystanie 
procedur składowanych);  

d) Weryfikacja sposobu wykonywania kopii zapasowych oraz ich odtwarzania;  

e) Analiza sposobu udostępnienia RDBMS na poziomie sieciowym.  
 

 
7. W wyniku prac wymagane jest przygotowanie raportu obejmującego:  

a) Szczegółowy opis podejścia do realizacji audytu, w szczególności zastosowane 
do weryfikacji standardy, listy kontrolne i narzędzia,  

b) Szczegółowy opis i dowód każdego uchybienia lub wykrytej podatności,  

c) Wpływ danego uchybienia/podatności na bezpieczeństwo badanego obszaru,  

d) Ocenę poziomu ryzyka,  

e) Szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobów usunięcia uchybienia.  
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 

Upoważnienie 
 

 

Ja,  niżej  podpisany,  ………………w związku  z  umową  …………………  zawartą  w dniu 
………………... w ………………………………… udzielam niniejszym upoważnienia 
pracownikowi   …….,   legitymującemu   się   dowodem   osobistym o numerze ...................... PESEL: 
………………, do przeprowadzenia wszelkich czynności audytu określonych 
w umowie o w/w sygnaturze. 
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Załącznik nr 3 

DO UMOWY ……………… 
 
 

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW 
 
Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci 
teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań 
wynikających z umowy. 
 

§ 1. Udostępnienie 

1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie  
3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy. 

2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy. 

3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu 
go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 

4. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego 
dostępu. 

§ 2. Zasady korzystania  

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 

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. Zdalny dostęp udostępnia się do diagnozy przyczyn błędów i przeglądu danych. 

 

§ 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. 

1. Zamawiający przekaże wskazanym przez Wykonawcę osobom, zestaw odpowiadających im 
identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami 
niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się 
do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

2. 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. 

 
 
 
 
 
Zamawiający        Wykonawca: 
 

 


