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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 
Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 
 
Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
 
 

Wymagania dotyczące 36 miesięcznego nadzoru autorskiego i serwisu oraz 36 miesięcznej gwarancji  
nad oprogramowaniem aplikacyjnym dla SWSNPC w Branicach: 

 
Nadzór autorski, gwarancja i serwis nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym w ww. placówce: 
1. Nadzór autorski uprawnia Zamawiającego do aktualizacji oprogramowania objętego niniejszym 

postępowaniem do wymogów wynikających ze zmieniających się przepisów ogólnych, rozporządzeń, ustaw, 
obowiązujących wykładni prawa lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Zdrowia (Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego), 
Sejmu, Rządu RP, GUSu i innych); 

2. Przekazywanie Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania, odbywać się będzie 
poprzez wysłanie informacji w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez 
Zamawiającego; 

3. Udostępnienie uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego stworzonego i wdrożonego w SWSNIPC w 
Branicach odbywać się będzie poprzez serwer FTP lub witrynę internetową Wykonawcy. Na pisemne 
życzenie Zamawiającego może zostać przygotowany i wysłany na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM 
zawierający uaktualnienie oprogramowania; 

4. Z tytułu realizacji nadzoru autorskiego i gwarancji w stosunku do oprogramowania aplikacyjnego 
stworzonego i wdrożonego w SWSNIPC w Branicach Wykonawca zapewnia: 

4.1. Udostępnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego 
powtarzalnego działania oprogramowania, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym 
przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania) wyróżnia się następujące błędy: 

4.2. w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania 
aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika), a w 
szczególności nieprawidłowe działanie oprogramowania aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego 
eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie 
działalności z użyciem wskazanego wyżej oprogramowania: 

a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 

podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu 

krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy; 

b) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie 

tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego - w takim przypadku dalsza 
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obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 

c) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania 

aplikacyjnego w przypadku tzw. błędu krytycznego wyniesie 3 dni robocze, od chwili wpłynięcia 

zgłoszenia. 

 

4.3. W pozostałych przypadkach: 
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 

podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi 

do 15 dni roboczych; 

b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego w 

przypadku tzw. błędu zwykłego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; 

c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

4.4. Ponadto w ramach nadzoru autorskiego wykonawca: 
a) będzie przyjmował od Zamawiającego pisemne zgłoszenia żądania modyfikacji aplikacji; 

b) będzie przyjmował i rozpatrywał indywidualne uwagi w stosunku do użytkowanego przez 

Zamawiającego Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zamówieniem oraz propozycje jego 

udoskonaleń. Zasady realizacji zgłoszonych propozycji będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

4.5. Serwis: 
a) Realizacja usług serwisowych u Zamawiającego odbywać się będzie w szacowanej ilości do 2 wizyt po 6 

godzin każda miesięcznie lub zamiennie wykonywanie prac zdalnych przez Zamawiającego. 

b) Udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji bazą danych; instalacja i konfiguracja 

Oprogramowania Aplikacyjnego na wskazanych stacjach roboczych; usuwanie awarii oprogramowania 

wynikającej z winy Wykonawcy; instalację nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego, 

dostosowywanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego, między innymi pomoc w 

definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników itp.; udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie 

przygotowania różnorodnych raportów, sprawozdań, wg potrzeb użytkownika; konsultacje uzupełniające, 

pomoc użytkownikom w obsłudze Oprogramowania Aplikacyjnego; doradztwo w zakresie rozbudowy 

środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania objętego przedmiotem 

zamówienia w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego. 

 

Wymagania dotyczące 36 miesięcznego nadzoru autorskiego i 36 miesięcznej gwarancji nad 
oprogramowaniem aplikacyjnym dla WSZN w Opolu: 

 
Nadzór autorski i  gwarancja nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym w ww. placówce: 
1. Nadzór autorski uprawnia Zamawiającego do aktualizacji oprogramowania objętego niniejszym 

postępowaniem do wymogów wynikających ze zmieniających się przepisów ogólnych, rozporządzeń, ustaw, 
obowiązujących wykładni prawa lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Zdrowia (Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego), 
Sejmu, Rządu RP, GUSu i innych); 

2. Przekazywanie Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania, odbywać się będzie 
poprzez wysłanie informacji w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez 
Zamawiającego; 

3. Udostępnienie uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego stworzonego i wdrożonego w  WSZN w 
Opolu odbywać się będzie poprzez serwer FTP lub witrynę internetową Wykonawcy. Na pisemne życzenie 
Zamawiającego może zostać przygotowany i wysłany na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM 
zawierający uaktualnienie oprogramowania; 

4. Z tytułu realizacji nadzoru autorskiego i gwarancji w stosunku do oprogramowania aplikacyjnego 
stworzonego i wdrożonego w WSZN w Opolu Wykonawca zapewnia: 
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4.1. Udostępnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego 
powtarzalnego działania oprogramowania, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym 
przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania) wyróżnia się następujące błędy: 

4.2. w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania 
aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika), a w 
szczególności nieprawidłowe działanie oprogramowania aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego 
eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie 
działalności z użyciem wskazanego wyżej oprogramowania: 
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 

podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) 

wynosi 1 dzień roboczy; 

b) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie 

tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego - w takim przypadku dalsza obsługa 

usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; 

c) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego w 

przypadku tzw. błędu krytycznego wyniesie 3 dni robocze, od chwili wpłynięcia zgłoszenia. 

 
4.3. W pozostałych przypadkach: 

a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 

podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi 

do 15 dni roboczych; 

b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego w 

przypadku tzw. błędu zwykłego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; 

c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
4.4. Ponadto w ramach nadzoru autorskiego wykonawca: 

a) będzie przyjmował od Zamawiającego pisemne zgłoszenia żądania modyfikacji aplikacji; 

b) będzie przyjmował i rozpatrywał indywidualne uwagi w stosunku do użytkowanego przez 

Zamawiającego Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zamówieniem oraz propozycje jego 

udoskonaleń. Zasady realizacji zgłoszonych propozycji będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

c) realizacja usług konserwacyjnych u Zamawiającego w szacowanej ilości do 2 wizyt po 6 godzin każda w 

każdym roku trwania nadzoru lub zamiennie wykonywanie prac zdalnych przez Zamawiającego; 

 
 


