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Załącznik nr 1  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Wykonanie usług w zakresie obsługi informatycznej ZUOP w siedzibie Zamawiającego w 
Otwocku oraz w jednostce zamiejscowej w Różanie.  
 
I. Zakres obowiązków Wykonawcy:  

1) Usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego obejmującego: 

a) 45 stacji roboczych wraz ze sprzętem peryferyjnym, (35 pracowników), 

b) 5 serwerów wraz z infrastrukturą sieciową (switche, routery, firewall). 

2) Wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i elementów 

zamiennych pokrywa Zamawiający, po wcześniejszej akceptacji przedstawionych kosztów 

przez Zamawiającego). 

3) Usługi w zakresie aktualizacji, konfiguracji i napraw oprogramowania komputerowego. 

Instalacja oprogramowania systemowego, użytkowego i antywirusowego 

eksploatowanego przez Zleceniodawcę. 

4) Usługi w zakresie bieżącej pomocy komputerowej dla wszystkich pracowników 

(35 pracowników korzystających z komputerów). 

5) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć kompleksową obsługę informatyczną w sposób 

ciągły we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. Do zapewnienia 

wykonywania bieżący zadań wymagane są 2 osoby.  

6) W sytuacji wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do działań 

związanych z usunięciem awarii w przeciągu 1,5h godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia 

od Zamawiającego.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia pracowników w sposób zdalny w godzinach 

pracy Zamawiającego we wszystkie dni robocze w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia 

problemu.  

8) Świadczenie usług doradczych podczas przygotowywania planów i zakupu sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania. 

9) Kontrola zabezpieczeń sieci komputerowej – kreowanie polityki bezpieczeństwa. 

10) Instalowanie aktualizacji baz danych systemów księgowych i kadrowych oraz innych 

programów.  

11) Konfiguracja nowych stanowisk roboczych na potrzeby nowo zatrudnianych pracowników. 

12) Aktualizacja i konfiguracja poczty email wszystkich pracowników (aktualizacja listy 

e-mailowej, stopki pracowniczej z zatwierdzonym wzorem). 

13) Bieżąca aktualizacja programów wykorzystywanych przez Zamawiającego.   

14) Zabezpieczenie komputerów przenośnych przed utratą danych (szyfrowanie dysków). 

15) Rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami w tym, 

z aplikacjami biurowymi: edytory tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. 

16) Tworzenie kopii zapasowych programów i baz danych wg przyjętego harmonogramu;  

testowanie kopii bezpieczeństwa.  
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17) Udzielanie telefonicznych konsultacji lub połączeń zdalnych z zakresu eksploatacji 

oprogramowania systemowego i oprogramowania wykorzystywanego przez 

Zamawiającego. 

18) Kontrola (raz w roku) komputerów ZUOP pod kątem legalności oprogramowania. 

19) Prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego wraz z przypisanym do niego 

oprogramowaniem. 

20) Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi informatycznej. 

21) Wykonywanie czynności Administratora sieci komputerowej, (Administrator Systemu 

Informatycznego) tj:  

a) definiowanie użytkowników i nadawanie im praw,  
b) zarządzanie kontrolerem domeny (członkostwo grup użytkowników, nadawanie 

uprawnień, tworzenie kont użytkowników i grup, resetowanie /nadawanie haseł 
użytkownikom), 

c) utrzymanie systemu komputerowego w stanie sprawności,  
d) konfiguracja stacji roboczych i oprogramowania systemowego na nich 

zainstalowanego,  
e) utrzymanie sprzętu komputerowego w stanie sprawnym przez okresowe konserwacje, 

testy i monitorowanie jego wyeksploatowania,  
f) instalowanie lub współudział w instalacji każdego nowego oprogramowania 

dostarczonego Zleceniodawcy przez inne firmy,  
g) zarządzanie serwerem DHCP, 
h) zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na serwerach, 
i) tworzenie skryptów administracyjnych, skryptów logowania, 
j) wsparcie dla użytkowników w zakresie aplikacji baz danych, 
k) monitorowanie ruchu sieciowego w obrębie serwerów i stacji, (rejestr incydentów); 
l) monitorowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń w obrębie serwerów i stacji, 
m) monitorowanie wydajności serwerów. 

22) Obsługa, konfiguracja oraz administrowanie: 

a) ESET Remote Administrator, 
b) Next Generation Threat Prevention - Check Point 750,  
c) Office 365, 
d) Domena zuop.pl. 

23) Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników. 

24) Przeglądy oraz aktualizacje procedury dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.  

II. Warunki wykonywania zamówienia   

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań 

związanych z wykonywaniem usług w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz 

terminowości wszystkich prac i usług realizowanych w ramach obsługi informatycznej.  

2) Wykonawca oraz pracownicy świadczący usługi obwiązani są do podpisania oświadczeń 

NDA. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i efektywne zarządzanie oraz 

realizację Zamówienia.  
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4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż wszystkie prace prowadzone w ramach 

realizacji Zamówienia będą wykonywane w sposób minimalizujący zakłócenia organizacji 

pracy Zamawiającego.  

5) Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najefektywniejszej realizacji 

Zamówienia, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej 

Stronie danych i informacji mających znaczenie dla realizacji zobowiązań podjętych 

niniejszym Zamówieniem.   

6) W toku realizacji prac i usług objętych Zamówieniem, Strony zobowiązane są na bieżąco 

informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy 

przeszkodach związanych z wykonywaniem Zamówienia.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, na jego pisemne 

żądanie, zgłoszone w każdym czasie obowiązywania Zamówienia, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego uwzględniającego uzasadniony czas potrzebny do ich 

przygotowania, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji w zakresie niezbędnym 

do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania Zamówienia, a także 

w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych 

nałożonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy nadzorcze, kontrolne, organy władzy 

państwowej i organy wymiaru sprawiedliwości.  

8) Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego 

Zamówienia, Wykonawca stwierdzi konieczność nabycia sprzętu komputerowego lub 

materiałów eksploatacyjnych, przekaże informację w tym zakresie Zamawiającemu. 

Zamawiający po weryfikacji propozycji dostarczy wymagany sprzęt komputerowy lub 

materiały eksploatacyjne. 

III. Wymagania odnośnie doświadczenia Wykonawcy  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia (w ramach odrębnych umów, 
zakończonych lub będących w trakcje realizacji), polegające na świadczeniu usługi obsługi 
informatycznej, w szczególności pojedyncze zamówienie powinno spełniać następujące 
wymagania:  

1) okres świadczenia pojedynczej usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy,  

2) wartość zrealizowanego zamówienia lub części wynosi minimum 50 tys. zł brutto,  

3) zamówienie dotyczy obsługi informatycznej w zakresie co najmniej 30 stanowisk 

komputerowych. 

Uwaga !  

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez Podwykonawców.  

IV. Wymagania odnośnie personelu Wykonawcy  

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia, spełniały powyższe 
wymagania. 
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1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać minimum 3 osoby do realizacji zamówienia (wzór 

wykazu pracowników w załączniku nr 1),   

2) Wykonawca wskaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie pełnić 

funkcję Administratora Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wskazana 

na administratora powinna posiadać wykształcenie wyższe informatyczne;  

3) Każda z osób wskazanych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 1, powinna  

posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku informatyka, 

z uwzględnieniem obsługi: 

a) systemów operacyjnych Microsoft Windows Vista/7/8/10,  

b) pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office 2010 (lub wyższym standardzie), 

c) serwera pod względem zarządzania domeną i komputerami (wpiętymi do domeny).  

Uwaga !  

1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do realizacji umowy osoby wskazane w formularzu 

ofertowym.  

2) Zmiana osób wskazanych w formularzu potencjał kadrowy jest dopuszczalna w przypadku 

urlopów lub innych losowych nieobecności. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

w takim przypadku zastępstwo przez osoby spełniające warunki dla serwisanta w stopniu 

nie mniejszym niż na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu listę osób pełniących zastępstwo 

przed skierowaniem ich do realizacji usługi. 

Wykonawca w ramach wyceny realizacji zamówienia powinien uwzględnić wszelkie koszty 

materiałowe, licencje i osobowe poniesione w związku z realizacją umowy, z wyłączeniem 

części zamiennych użytych do naprawy. 


