
Załącznik nr 2 do Zaproszenia / Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………. – Warunki serwisowania Oprogramowania  

  

 Strona 1 z 2  

Warunki serwisowania programu komputerowego Expertus
®
 wraz z mechanizmem eksportu 

danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii”
 

I. Lista Usług serwisowych  

Serwis Oprogramowania, który zapewni Wykonawca obejmuje następujące obszary: 

1. dostarczanie i instalowanie nowych wersji Oprogramowania powstałych w wyniku ulepszeń 

technologicznych i funkcjonalnych, 

2. dostarczanie i instalowanie modyfikacji uwzględniających zmieniające się przepisy ogólne, 

rozporządzenia, ustawy, obowiązujące wykładnie prawne lub wskazówki jednostek nadrzędnych w 

zakresie niewykraczającym poza istniejące funkcje, struktury i zakupione przez Zamawiającego 

moduły Oprogramowania, 

3. aktualizacja Oprogramowania w zakresie niezbędnym do naprawy ujawnionych Błędów i Usterek, 

4. w przypadku awarii / uszkodzenia bazy danych Oprogramowania odtworzenie danych 

wprowadzonych przez użytkowników od momentu utworzenia ostatniej kopii bazy danych do 

momentu awarii, 

5. telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi Oprogramowania dostępne dla Zamawiającego we 

wszystkie Dni robocze, 

6. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu zagadnień technicznych dostępne dla Zamawiającego we 

wszystkie Dni robocze, 

7. usuwanie zgłaszanych przez Zamawiającego Awarii, Błędów i Usterek z zachowaniem reżimu 

czasowego przewidzianego w tabeli opisu priorytetów (punkt II.1), 

8. dostarczanie Dokumentacji zmian (modyfikacji) w Oprogramowaniu. 

II. Realizacja Usługi serwisowej 

1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy zapotrzebowanie na usługi serwisowe drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, nadając Zgłoszeniu jeden z następujących priorytetów: 

 
Lp. Priorytet Awaria Błąd Usterka 

A. B. C. D. E. 

1. Definicja priorytetu 

Kompletna utrata dostępu 

użytkownika do 

Oprogramowania i 

niemożność kontynuacji 

pracy w sensowny sposób 

 

Znaczna utrata możliwości 

kontynuacji pracy przez użytkownika 

lub krytyczne pogorszenie jakości 

działania Oprogramowania, 

wymagające niezwłocznej 

interwencji 

 

i. Niewielkie pogorszenie jakości 

działania Oprogramowania, 

utrudniające pracę użytkownika; 

ii. Użytkownik żąda rozwiązania 

problemu, ale może kontynuować 

pracę bez krytycznego zakłócenia 

działalności; 

iii. Pytania i propozycje zmian/ 

uzupełnień. 

2. Docelowy czas reakcji 

Reakcja w ciągu mniej niż 

5 godzin (w dni robocze*) 

— kontakt telefoniczny lub 

drogą elektroniczną 

Reakcja w ciągu 1 dnia roboczego —

kontakt telefoniczny lub drogą 

elektroniczną 

 

Reakcja w ciągu 5 dni roboczych* — 

kontakt telefoniczny lub drogą 

elektroniczną 

 

3. 
Docelowa częstotliwość meldowania 

statusu 
Codziennie Codziennie Co tydzień 

4. 

Docelowy czas rozwiązania (czas, w 

którym zostanie zastosowane rozwiązanie 

np. obejście, które pozwoli co najmniej na 

zmianę kwalifikacji zgłoszenia na 

Usterka) 

1 dzień roboczy 5 dni roboczych 10 dni roboczych 

5. Sposób rozwiązania 

Doraźna poprawka lub 

obejście dostarczone 

Zamawiającemu 

 

Doraźna poprawka lub obejście 

dostarczone Zamawiającemu 

 

i. Informacja o dacie wprowadzenia 

aktualizacji, w której błąd zostanie 

skorygowany 

ii. Informacja dla Zamawiającego,                

że propozycja zmiany lub uzupełnienia 

będzie traktowana zgodnie z polityką 

Wykonawcy        dot. 

uzupełnień/zmian 
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Lp. Priorytet Awaria Błąd Usterka 

A. B. C. D. E. 

6. Termin naprawienia  10 dni roboczych 20 dni roboczych 30 dni roboczych 

. Zasoby 

Nieustanna praca aż do 

uzyskania rozwiązania 

zaakceptowanego przez 

Zamawiającego 

Prace w zakresie uzasadnionym 

ekonomicznie, w ramach normalnych 

limitów zasobów 

Prace w zakresie uzasadnionym 

ekonomicznie, w ramach normalnych 

limitów zasobów 

 

 

2. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne z następującym po nim niezwłocznie opisem Awarii / Błędu / 

Usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca wskazuje następujące dane kontaktowe dotyczące Zgłoszeń: 

a) adres poczty elektronicznej: …………………………………………….. , 

b) telefon serwisowy:  …………………………………………….. . 

4. Wykonawca realizuje Usługi serwisowe zdalnie z wykorzystaniem łącza odległego, wyłącznie w 

czasie normalnych godzin pracy Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do wdrożenia 

odpowiednich środków zabezpieczających dostęp Wykonawcy jedynie do dozwolonego obszaru 

infrastruktury informatycznej Instytutu. 

5. O wykonaniu Usługi serwisowej Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający dokonuje Odbioru usługi. 

III. Realizacja usługi rozwoju 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług rozwoju w łącznym 

wymiarze 20 roboczogodzin. 

2. Zamawiający zgłasza Wykonawcy zapotrzebowanie na Usługi rozwoju drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, podając szczegółowy opis oczekiwanych modyfikacji 

Oprogramowania. 

3. Wykonawca dokonuje oceny technicznych możliwości realizacji zgłoszonych modyfikacji oraz 

wyceny ich pracochłonności i przekazuje je Zamawiającemu w formie pisemnej (tradycyjnie lub 

elektronicznie). 

4. Zamówienie Usługi rozwoju staje się wiążące z chwilą uzgodnienia przez Strony jej zakresu, 

pracochłonności i terminu realizacji oraz potwierdzenia tych uzgodnień przez 

Zamawiającego w formie pisemnej (tradycyjnie lub elektronicznie). 
5. Wykonawca realizuje Usługi rozwoju zdalnie z wykorzystaniem łącza odległego, wyłącznie w czasie 

normalnych godzin pracy Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich 

środków zabezpieczających dostęp Wykonawcy jedynie do dozwolonego obszaru infrastruktury 

informatycznej Instytutu. 

6. O wykonaniu Usługi rozwoju Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający dokonuje Odbioru usługi. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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