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WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO 
 

1. Ogólne warunki 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, przez okres  60 od daty podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ZSI, usług serwisowych, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. przyjmowania i obsługi Zgłoszeń Serwisowych;  

b. uruchomienia i udostępnienia Zamawiającemu usługi HelpDesk w formie portalu internetowego, służącego do 
przyjmowania Zgłoszeń oraz stałego utrzymywania tego portalu;  

c. świadczenia usług HelpDesk;  

d. usuwania Wad w ZSI, w tym również w nowych wersjach ZSI powstałych w wyniku modyfikacji oraz uaktualnień 
dokonanych w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z Czasami Obejścia i Czasami Naprawy dla poszczególnych 
kategorii Wad, wskazanymi poniżej;  

e. odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Wad ZSI (za bezpieczeństwo i archiwizację bazy danych 
odpowiada Zamawiający, w razie awarii bazy /uszkodzenia danych z wizy Wad ZSI odtworzenie danych nastąpi z kopii 
dostarczonej przez Zamawiajacego);  

f. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, 60 miesięcy od daty podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ZSI, usług serwisowych, w ramach których Wykonawca zobowiązany 
jest do: udostępniania aktualizacji (nowych wersji) ZSI ze względu na mające wpływ na pracę ZSI zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz będące konsekwencją tych zmian zmiany wewnętrznych regulacji 
Zamawiającego mające na celu dostosowanie się do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Aktualizacje 
zostaną wprowadzone nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie przepisów prawa. W przypadku przepisów 
wchodzących w życie z vacatio legis krótszym niż 14 dni Wykonawca dołoży należytej staranności aby dostosowanie ZSI 
do tych zmian nastąpiło w ciągu 14 od dnia ich ogłoszenia; 

g. wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w ZSI.  

2. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług Serwisu Wykonawca dokonał modyfikacji ZSI – jest on zobowiązany opracować 
i przekazać Zamawiającemu dokumentację użytkownika.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań z Serwisu dojdzie do wprowadzenia zmian ZSI, w szczególności w oprogramowaniu 
aplikacyjnym lub w Dokumentacji, Wykonawca z chwilą dokonania modyfikacji udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie 
ze zmian na zasadach określonych w Załączniku do Umowy. 

 

2. Usuwanie Wad w ZSI – SLA 

1. Zamawiający gwarantuje usuwanie Awarii w trybie pracy 24/h na dobę łącznie z dniami ustawowo wolnymi pracy od na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W zależności od kategorii Wady Wykonawca gwarantuje następujący czas realizacji Zgłoszeń Zamawiającego: 

Kategoria Wady  Czas Reakcji  Czas Naprawy  Czas Obejścia 

Awaria  4 godziny  48 godzin 24 godziny 

Błąd  6 godzin roboczych 14 dni roboczych 72 godziny robocze 

Usterka  24 godziny robocze 30 dni roboczych  nie dotyczy 

3. Jeżeli Naprawa Awarii lub Błędu nie jest możliwa w Czasie Naprawy dla danej kategorii Wady Strony dopuszczają możliwość 
zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Naprawy Wady. 
Zastosowanie Obejścia powoduje zmniejszenie priorytetu Wady do kategorii Usterki, przy czym Czas Naprawy takiej Wady 
po zastosowaniu Obejścia liczony jest od chwili dokonania Zgłoszenia. Obejścia nie stosuje się w przypadku Wady o kategorii 
Usterka.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w powyższych terminach, Zamawiający może:  

a. zawiadamiając uprzednio Wykonawcę usunąć Wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innemu 
podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu 
uprawnień z tytułu Gwarancji lub serwisu – przy czym koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Wady 
mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę; 

b. obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych w § 12 Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy 
wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego 
przed przystąpieniem do wykonywania usługi. 
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3. Obsługa Zgłoszeń oraz funkcjonowanie HelpDesk 

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia Wad w ZSI będą dokonywane przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Po 
podpisaniu niniejszej Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę pracowników wraz z ich danymi kontaktowymi, którzy 
będą upoważnieni do dokonywania zgłoszeń w ramach Umowy.  

2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający ma prawo do zmiany osób upoważnionych do dokonywania zgłoszeń za 
uprzednim powiadomieniem Wykonawcy. Do czasu doręczenia powiadomienia, wszelkie czynności wykonane przez 
dotychczas upoważnionego uważa się za skuteczne.  

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez czas trwania zobowiązań z Umowy, w tym 
zobowiązań gwarancyjnych, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z HelpDesk.  

4. Wykonawca Zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego oraz wyznaczonych przez niego pracowników oraz 
użytkowników z zasadami funkcjonowania HelpDesk w ramach szkoleń odbywających się na zasadach określonych 
w Załączniku nr 1B do Umowy 

5. Wykonawca zapewni funkcjonowanie HelpDesk w sposób ciągły, w trybie pracy 24/h na dobę łącznie z dniami ustawowo 
wolnymi pracy od na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady upoważniony pracownik dokona zgłoszenia Wady oraz nada mu 
odpowiednią kategorię (Awaria/Błąd/Usterka).  

7. Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem:  

a. usługi HelpDesk,  

b. telefonu na numer (…….), dla zgłoszenia Awarii, jedynie dla przyspieszenia rozpoczęcia reakcji /naprawy (w dalszej 
kolejności Zgłoszenie musi być zarejestrowane w usłudze HelpDesk, od czasu rejestracji liczone są czasy reakcji 
/naprawy /obejścia), 

c. poczty elektronicznej na adres e-mail (…..), jedynie w przypadku przerwy w działaniu usługi HelpDesk.  

8. O ewentualnej zmianie w/w danych Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 dni roboczych przed zmianą 
tych danych. Zmiana powyższych danych dokonywana jest jednostronnym zawiadomieniem dokonanym przez Wykonawcę 
na dane kontaktowe Zamawiającego.  

9. Wszystkie zgłoszenia, bez względu na sposób ich złożenia, powinny być rejestrowane i prezentowane w HelpDesk.  

10. Zgłoszenie Wady składane przez upoważnionego pracownika powinno oprócz określenia kategorii Wady (Awaria, Błąd, 
Usterka) zawierać: 

a. login użytkownika systemu, godzinę i datę wystąpienia Wady, 

b. krótki opis dlaczego operator uważa, że zachowanie ZSI jest nieprawidłowe oraz krótki opis dotyczący nieprawidłowego 
działania ZSI lub poszczególnych jego elementów, który w ocenie Zamawiającego jest istotny dla zdiagnozowania 
i usunięcia Wady ZSI, 

c. numer błędu technicznego, który został wygenerowany przez ZSI, 

W przypadku, gdy Zgłaszający w Zgłoszeniu nie udzieli wyczerpującej informacji na temat zgłoszenia i ten fakt utrudnia 
diagnozę Wady ZSI, to do czasu udzielenia wyczerpujących informacji zawieszany jest czas Naprawy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia, poprzez:  

a. umieszczenie odpowiedniej wzmianki w HelpDesk – w przypadku zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem HelpDesk;  

b. przesłanie zwrotnej wiadomości i umieszczenie odpowiedniej wzmianki w HelpDesk – w przypadku, gdy Zgłoszenie 
zostało przekazane przy pomocy telefonu lub wiadomości e-mail.  

12. W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Wady 
z innego źródła niż opisane w pkt.7, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do Naprawy Wady.  

13. Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu Wady 
oraz nada Wadzie odpowiednią kategorię (Awaria/Błąd/Usterka.  

14. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż Zamawiający 
w sposób nieprawidłowy określił kategorię Wady, Wykonawca ma prawo do zmiany kwalifikacji statusu Zgłoszenia, przy 
czym każdorazowo zmiana kwalifikacji statusu Zgłoszenia wymaga podania uzasadnienia. W przypadku gdy Zamawiający nie 
zgadza się ze zmianą kwalifikacji statusu Zgłoszenia, to może wszcząć procedurę eskalacji. Procedura eskalacji polega na 
przedstawieniu spornej kwestii do rozstrzygnięcia osobom odpowiedzialnym za realizację Umowy. Osoby te przy 
rozstrzygnięciu spornej kwestii będą kierować się treścią metodyki Information Technology Infrastructure Library v.2.0 (ITIL 
– Zarządzanie Usługami IT). Do czasy podjęcia rozstrzygnięcia obowiązuje kwalifikacja statusu skorygowana przez 
Wykonawcę. 
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15. Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy lub zastosowania Obejścia niezbędne 
jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego 
o wykonanie odpowiednich czynności. Do czasu wykonania przez Zamawiającego tych czynności czas Naprawy zostaje 
zatrzymany. 

16. Usunięcie Wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać 
negatywnie na funkcjonowanie ZSI lub innych składników Infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 
również do Naprawy Wad w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych.  

17. Po udostępnieniu Naprawy /Obejścia, Wykonawca informuje Zamawiającego za pośrednictwem HelpDesk,  

18. Po weryfikacji dokonania Naprawy /Obejścia Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność 
dokonanych czynności (dokonania Naprawy /Obejścia). Naprawa /Obejście, co do którego Wykonawca poinformował o jej 
/jego wykonaniu, a która /które zostało odrzucone przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez 
Zamawiającego wykazują, że określona Wada nadal istnieje, trwa do czasu jej /jego skutecznego wykonania.  

19. Usługa HelpDesk umożliwia obsługę konsultacji – przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń oraz pytań dotyczących 
funkcjonowania i korzystania z ZSI. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez osoby 
wskazane przez Zamawiającego na bieżąco, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do rejestrowania wszystkich zgłoszeń i pytań w HelpDesk w zakresie konsultacji, w sposób 
pozwalający na archiwizację danych o czasie i treści zgłoszenia.  

 

4. Dostarczanie i instalowanie aktualizacji oraz ZSI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pod 
kątem konieczności wprowadzenia zmian w ZSI.  

2. Z zastrzeżeniem pkt 1.1 lit. g powyżej, jeżeli Wykonawca opracuje samodzielnie jakiekolwiek uaktualnienia ZSI w ramach 
jego wersji głównej, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości pracy ZSI, dodania nowych funkcjonalności lub 
uwzględnienia zmian w przepisach prawa – Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania Zamawiającego 
o fakcie opracowania powyższych uaktualnień oraz przedstawienia uaktualnień. Wykonawca zobowiązany jest również 
poinformować Zamawiającego o ewentualnych skutkach zainstalowania aktualizacji w ZSI, w szczególności ich wpływie na 
sposób jego funkcjonowania oraz sposób korzystania z ZSI.  

3. Zamawiający jest uprawniony do podjęcia decyzji odnośnie zainstalowania aktualizacji w ZSI.  

4. Instalacja wszelkich aktualizacji będzie dokonywana w terminach każdorazowo uzgadnianych przez Strony. Instalacja taka 
będzie dokonywana przez Zamawiającego najpierw w ZSI testowym, stanowiącym kopię ZSI (wraz z jego odpowiednią 
konfiguracją). Po wprowadzeniu zmian do ZSI testowego Zamawiający przeprowadza testy ZSI weryfikujące poprawność 
pracy ZSI w środowisku testowym po zainstalowaniu zmian i dopiero w przypadku stwierdzenia poprawności działania ZSI 
aktualizacja instalowana jest w produkcyjnym ZSI przez Zamawiającego.  

 


