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Szczegółowy opis zakresu usługi nadzoru autorskiego „Pracowni Preparatów” 

 

 

§1 

Definicje 

Użyte określenia mają następujące znaczenie: 

1) awaria krytyczna - szczególny rodzaj Nieprawidłowości Oprogramowania, która 

prowadzi do: 

a) czasowego lub trwałego zatrzymania eksploatacji Oprogramowania; 

c) utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku której niemożliwe jest 

prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania. Z definicji Awarii 

krytycznej wyłączone są takie rodzaje Nieprawidłowości, przy wystąpieniu których 

jest możliwe prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania, 

jednakże jest to utrudnione; 

2) błąd - Nieprawidłowości Oprogramowania powstałe po zainstalowaniu Nowego 

Wydania (Aktualizacji); 

3) czas naprawy - maksymalny czas dostarczenia rozwiązania usuwającego 

Nieprawidłowość Oprogramowania (wykonania Naprawy) liczony od momentu 

dokonania Reakcji Serwisowej (Status zaakceptowane) do momentu wykonania 

Naprawy (nadania Statusu z odpowiedzią), po którym nie nastąpiło nadanie Statusu 

ponownie otwarte. W razie nadania przez Użytkownika Statusu ponownie otwarte - 

Czas naprawy dla danego Zgłoszenia Serwisowego biegnie w dalszym ciągu. Do 

ostatecznego ustalenia Czasu Naprawy stosuje się zdanie poprzedzające, przy czym w 

każdym przypadku do Czasu naprawy wlicza się czas czynności naprawczych po 

stronie Wykonawcy, a nie wlicza się czasu weryfikacji prawidłowości Naprawy po 

stronie Zamawiającego; 

4) czas reakcji - czas od chwili utworzenia Zgłoszenia Serwisowego (Status utworzone) do 

dokonania przez Wykonawcę Reakcji Serwisowej (Status zaakceptowane). Czas Reakcji 

dla Zgłoszeń Serwisowych niepodlegających Naprawie kończy się z chwilą uzyskania 

Statusu anulowane lub odrzucone. Nadanie Statusu utworzone – doprecyzowane 

zawiesza bieg Czasu Reakcji do czasu reakcji Użytkownika w postaci doprecyzowania 

żądanych szczegółów dotyczących Zgłoszenia Serwisowego; 

5) doradztwo - usługi związane z udzielaniem konsultacji, porad i wskazówek dotyczących 

właściwej eksploatacji Oprogramowania, na warunkach określonych w § 3 Umowy. 

6) dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7) formularz zgłoszenia serwisowego – opis zgłaszanego problemu zidentyfikowany przez 

Zamawiającego przy dokonywaniu Zgłoszenia Serwisowego 

8) godziny robocze - godziny od 7.30 do 15.30 w każdym Dniu Roboczym; 

9) gotowość serwisowa - postawienie do dyspozycji Zamawiającego specjalistów 

Wykonawcy do wykonywania Napraw, Reakcji Serwisowych, Serwisu Oprogramowania 

oraz Innych Usług Informatycznych. 

12) infrastruktura sieciowa - powiązane funkcjonalnie następujące elementy: 

komputerowe sieci lokalne, sieci energetyczne zasilające odbiorcze oraz sieć 

komputerowa rozległa, wraz z odpowiednim oprogramowaniem, w tym 

oprogramowaniem do zarządzania tymi sieciami; 

13) inne usługi informatyczne - usługi informatyczne wykonywane na rzecz 

Zamawiającego obejmujące: 

a) instalację Nowych Wydań, 
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b) analizę i zmiany w konfiguracji Oprogramowania Narzędziowego i Oprogramowania 

Systemowego, 

c) konserwację baz danych, 

d) rekonfigurację parametrów Infrastruktury Sieciowej; 

16) naprawa - czynności prowadzące do usunięcia Nieprawidłowości Oprogramowania 

lub dostarczenie poprawki Oprogramowania wolnej od zgłoszonej Nieprawidłowości 

Oprogramowania zapewniającej funkcjonowanie Oprogramowania zgodnie z 

Dokumentacją. 

17) nieprawidłowości konfiguracji platformy sprzętowej lub oprogramowania 

narzędziowego - ustawienia parametrów Platformy Sprzętowej, Oprogramowania 

Narzędziowego, Platformy Narzędziowej lub Oprogramowania Systemowego, które 

prowadzą do Nieprawidłowości Oprogramowania, z zastrzeżeniem, że konfiguracja 

Platformy Sprzętowej, Oprogramowania Narzędziowego, Platformy Narzędziowej oraz 

Oprogramowania Systemowego została wykonana lub zaakceptowana przez 

Wykonawcę. 

18) nieprawidłowości oprogramowania - nieprawidłowe działanie Oprogramowania, 

którego źródło leży w Oprogramowaniu i którego skutkiem jest funkcjonowanie 

Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Rodzajami Nieprawidłowości 

Oprogramowania są: Awaria Krytyczna, Błąd i Utrudnienie. W celu usunięcia 

ewentualnych wątpliwości związanych z zakresem niniejszej definicji, Strony 

potwierdzają, iż nie uważa się za Nieprawidłowość Oprogramowania: 

a) sposobu prezentacji danych na formularzach i raportach (np. ich ergonomii), o ile 

jest zachowana czytelność poszczególnych danych, 

b) wyglądu i układu elementów formularzy i raportów (np. ich ergonomii), o ile jest 

zachowana czytelność poszczególnych danych, 

c) ergonomii i sposobu korzystania z Oprogramowania, w tym braku możliwości 

dostępu do elementów Oprogramowania przy pomocy klawiatury (skrótów 

klawiaturowych); 

20) nowe wydanie - kolejna wersja Oprogramowania dostosowana do zmieniających się 

przepisów prawa; 

21) opieka informatyczna - usługi przy utrzymaniu eksploatacji Oprogramowania, 

określone w §3 Umowy obejmujące:  

a) śledzenie i analizę problemów merytorycznych i technicznych, które dotyczą 

Oprogramowania,  

b) dostosowywanie Oprogramowania do pracy na nowych platformach 

eksploatacyjnych oprogramowania. 

c) utrzymanie w zgodności z przepisami prawa w dziedzinie, która dotyczy 

Oprogramowania; 

22) oprogramowanie - oprogramowanie „Pracownia Preparatów” wdrożone u 

Zamawiającego; 

23) oprogramowanie innych producentów - oprogramowanie zainstalowane na Platformie 

Sprzętowej używane przez Zamawiającego łącznie z Oprogramowaniem; 

24) oprogramowanie narzędziowe - system zarządzania bazą danych; 

25) oprogramowanie systemowe - system operacyjny oraz oprogramowanie 

komunikacyjne; 

27) platforma sprzętowa - Sprzęt Komputerowy wraz z Oprogramowaniem Systemowym 

zainstalowany w u Zamawiającego, który przeznaczony jest do eksploatacji 

Oprogramowania; 
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28 protokół uzgodnień - protokół będący zapisem ustaleń podjętych przez przedstawicieli 

stron w trakcie realizacji prac, w przypadkach spornych; 

30) reakcja serwisowa - rozpoczęcie przez Wykonawcę działań zmierzających do 

usunięcia Nieprawidłowości Oprogramowania zgłoszonych przez Zamawiającego na 

podstawie skutecznego Zgłoszenia serwisowego - poprzez zmianę statusu Zgłoszenia 

Serwisowego na Status zaakceptowane.  

31) rozwiązanie zastępcze - oznacza dostarczone przez Wykonawcę indywidualnie dla 

każdej Nieprawidłowości Oprogramowania, awaryjne procedury postępowania oraz 

niezbędne uzupełnienia Oprogramowania w celu wspomagania zapewnienia 

ciągłości pracy Oprogramowania. Rozwiązanie Zastępcze jest formą Naprawy; 

32) serwis oprogramowania - Usługi określone w § 3 ust. 1 Umowy; 

33) sprzęt komputerowy - komputery, terminale i oprzyrządowanie, komputery pełniące 

rolę serwerów oraz urządzenia dostępu na których pracuje Oprogramowanie; 

34) statusy zgłoszeń serwisowych - zgłoszenie serwisowe ma następujące statusy:  

a) status utworzone – nadawany przez Użytkownika z chwilą wypełnienia przez 

Użytkownika Formularza Zgłoszenia Serwisowego na Stronie WWW i naciśnięcia 

przycisku ‘zapisz zgłoszenie’, 

b) status utworzone – doprecyzowanie - nadawany przez pracownika serwisu w 

przypadku gdy utworzone Zgłoszenie Serwisowe jest niezrozumiałe lub nie zawiera 

informacji wskazanych w definicji Formularza Zgłoszenia Serwisowego – w celu 

doprecyzowania Zgłoszenia Serwisowego, 

c) status anulowane - nadawany przez pracownika serwisu w przypadku prośby 

Użytkownika o anulowanie Zgłoszenia Serwisowego zgłoszonej np. w komentarzu. 

Nadanie takiego statusu kończy załatwienie Zgłoszenia Serwisowego, Naprawa nie 

jest wymagana, 

d) status odrzucone - nadawany przez pracownika serwisu w przypadku gdy Zgłoszenie 

Serwisowe nie dotyczy Nieprawidłowości. Nadanie takiego statusu kończy 

załatwienie Zgłoszenia Serwisowego, Naprawa nie jest wymagana, 

e) status zaakceptowane – nadawany przez pracownika serwisu w przypadku gdy 

Zgłoszenie Serwisowe jest zrozumiałe i zawiera informacje wskazane w definicji 

Formularza Zgłoszenia Serwisowego (możliwość korekty typu Nieprawidłowości), 

f) status z odpowiedzią - nadawany przez pracownika serwisu po wykonaniu Naprawy 

(np. poprzez wgranie poprawki). Jest to status równoznaczny z wykonaniem 

Naprawy. Z chwilą uzyskania tego statusu przez Zgłoszenie Serwisowe Użytkownik 

dokonuje weryfikacji prawidłowości dokonania Naprawy danego Zgłoszenia 

Serwisowego. Termin na weryfikację prawidłowości dokonania Naprawy danego 

Zgłoszenia Serwisowego wynosi 14 dni od otrzymania przez dane Zgłoszenie 

Serwisowe Statusu z odpowiedzią, 

g) status ponownie otwarte – nadawany przez Użytkownika wyłącznie w ciągu 14 dni 

od otrzymania przez dane Zgłoszenie Serwisowe Statusu z odpowiedzią w przypadku 

stwierdzenia, że Zgłoszenie Serwisowe nie zostało obsłużone (nie dokonano 

Naprawy), wówczas następuje otwarcie obsługiwanego Zgłoszenia Serwisowego, 

h) status zamknięte – nadawany przez Użytkownika po pozytywnej weryfikacji 

prawidłowości dokonania Naprawy danego Zgłoszenia Serwisowego lub przez 

pracownika serwisu po upływie 14 dni od otrzymania przez Zgłoszenie Serwisowe 

Statusu z odpowiedzią w razie braku nadania przez Użytkownika Statusu ponownie 

otwarte. Jest to status równoznaczny z wykonaniem Naprawy. Zamknięcie jest 

nieodwracalne – brak możliwości ponownego otwarcia. Niezależnie od 

odznaczenia w systemie zgłoszeniowym Statusu zamknięte przyjmuje się, iż 
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Zgłoszenia Serwisowe uzyskuje taki statusu z chwilą upływu 14 dni od otrzymania 

przez dane Zgłoszenie Serwisowe statusu „z odpowiedzią” w razie braku nadania 

przez Użytkownika statusu ponownie otwarte; 

35) system informatyczny - Oprogramowanie zainstalowane na Platformie Sprzętowej, 

stanowiące funkcjonalną całość, spełniającą wymagania wskazane przepisami 

obowiązującego prawa oraz określone umową wymagania funkcjonalne, 

eksploatacyjne, wydajnościowe i w zakresie bezpieczeństwa, a także działającą 

zgodnie z dostarczoną Dokumentacją; 

36) strona www - udostępniony przez Wykonawcę adres strony internetowej umożliwiający 

dokonanie Zgłoszenia Serwisowego; 

37) środowisko systemowe - powiązane funkcjonalne elementy: Sprzętu Komputerowego i 

Oprogramowania Systemowego; 

38) środowisko eksploatacyjne - powiązane funkcjonalnie elementy: Środowiska 

Systemowego i Oprogramowania Narzędziowego; 

40) utrudnienie - rodzaj Nieprawidłowości Oprogramowania, inny niż Awaria krytyczna, 

która prowadzi do zakłócenia wykonywania funkcji Systemu Informatycznego lub 

ograniczenia jego działania; 

41) użytkownik - osoba po stronie Zamawiającego, która wykonuje przy użyciu 

Oprogramowania czynności związane z pracą operacyjną Zamawiającego; 

42) zgłoszenie serwisowe - informacja przekazana Wykonawcy przez upoważnionego 

Użytkownika w oparciu o Formularz Zgłoszenia Serwisowego o Nieprawidłowości 

Oprogramowania. Przez skuteczne Zgłoszenie Serwisowe rozumie się Zgłoszenie 

Serwisowe zawierające informacje wskazane w definicji Formularza Zgłoszenia 

Serwisowego, w stosunku do którego nie dokonano nadania Statusu utworzone-

doprecyzowanie; 

43) zdalny dostęp - umożliwienie przez Zamawiającego dokonania Napraw do środowiska 

produkcyjnego poprzez zestawienia połączenia VPN (L2TP/IPSEC, OPENVPN) przez sieć 

Internet. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny 

dostęp do interfejsów do aplikacji zintegrowanych z Oprogramowaniem. Dokonywanie 

Napraw Oprogramowania poprzez Zdalny Dostęp odbywać się będzie w zgodności z 

zasadami i na warunkach określonych procedurami obowiązującymi u 

Zamawiającego. Okres, w którym Zamawiający nie umożliwił Wykonawcy Zdalnego 

Dostępu nie wlicza się do określonych w Umowie terminów Czasów Reakcji i Naprawy. 

 

 

§2 

Zakres Usług 

1. W celu zapewnienia utrzymania eksploatacji oraz prawidłowego funkcjonowania 

Oprogramowania, Wykonawcę zobowiązuje się do Gotowości Serwisowej wykonywania 

usług w zakresie określonym w Umowie oraz niniejszym dokumencie. 

2. Doradztwo oraz Reakcje Serwisowe i Naprawy prowadzone będą w Godzinach 

Roboczych. 

3. Z zakresu przedmiotu usług wyłącza się: 

1) administrowanie Oprogramowaniem; 

2) wprowadzanie, przydzielanie i zarządzanie prawami dostępu Użytkownikom; 

3) generowanie raportów; 

4) konserwację Oprogramowania w następującym zakresie; 

a) robienie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa – z zastrzeżeniami zawartymi w 

Umowie), 
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b) prognozowanie koniecznej modernizacji Sprzętu Komputerowego, 

c) wczesne powiadamianie o pojawieniu się błędów programistycznych; 

5) instalowanie Oprogramowania na Sprzęcie  

 

 

§ 3 

Serwis oprogramowania 

1. Na Serwis Oprogramowania składają się usługi, w zakres których w szczególności wchodzi: 

1) diagnoza Nieprawidłowości Oprogramowania; 

2) usuwanie Nieprawidłowości Oprogramowania; 

3) usuwanie skutków Nieprawidłowości Oprogramowania; 

4) usuwanie niespójności baz danych będących wynikiem Nieprawidłowości 

Oprogramowania; 

5) wskazywaniem rozwiązań zastępczych na czas usuwania Nieprawidłowości 

Oprogramowania. 

2. Warunki świadczenia Serwisu Oprogramowania: 

1) Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość Zdalnego dostępu do Systemu 

Informatycznego w Okresie obowiązywania Umowy na zasadach określonych w 

Załączniku 4-B do Umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia 

Wykonawcę dokonania Reakcji Serwisowej i Naprawy, a w szczególności: 

a) zapewnić przedstawicielom Wykonawcy dostęp do Systemu Informatycznego i 

Oprogramowania,  

b) umożliwić wejście pod nadzorem Zamawiającego przedstawicielom Wykonawcę do 

pomieszczeń w Miejscach Instalacji i Miejscach Eksploatacji Systemu 

Informatycznego i Oprogramowania, 

 

 

3. Jeśli nie jest możliwe świadczenie Serwisu Oprogramowania przez Zdalny Dostęp, wówczas 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Oprogramowania bezpośrednio w 

Miejscu Instalacji lub w Miejscu Eksploatacji. 

4. Wykonawca podejmie czynności Naprawy na podstawie Zgłoszenia Serwisowego o 

Statusie zaakceptowane.  

5. Wykonawcę gwarantuje następujące Czasy Reakcji i Naprawy: 

 

 Czas Reakcji Czas Naprawy 

Awaria Krytyczna  
2 Godziny Robocze – Zdalny 

Dostęp 

 

1 Dzień Roboczy – Zdalny Dostęp 

 

Błąd 
2 Dzień Roboczy – Zdalny 

Dostęp 

 

10 Dni Roboczych – Zdalny Dostęp 

Utrudnienie 
5 Dni Roboczych – Zdalny 

Dostęp 

 

30 Dni Roboczych – Zdalny Dostęp 
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6. Czas Naprawy Awarii Krytycznej lub Utrudnienia ulega automatycznemu wydłużeniu o 

czas przetwarzania danych, jeżeli czas ten przekracza 8 (osiem) godzin (np. archiwizacja 

lub kopiowanie baz danych). 

7. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonano: 

1) w godzinach pomiędzy 15.30 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o 

godz. 7.30 następnego dnia roboczego; 

2) godzinach pomiędzy 0.00 a 7.30 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 

7.30 danego dnia roboczego; 

3) w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o 

godzinie zgłoszenia w dniu jego zgłoszenia; 

4) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o 

godz. 7.30 najbliższego dnia roboczego. 

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązywania szczególnie złożonych 

Nieprawidłowości Oprogramowania w drodze Nowych Wydań. 

 

 

§ 4 

Tryb realizacji Serwisu Oprogramowania 

1. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania:  

1)  W razie wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania upoważniony Użytkownik 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w drodze Zgłoszenia Serwisowego na 

udostępniony przez Wykonawcę Help-Desk lub w uzasadnionych przypadkach 

telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę; 

2) W przypadku niespełniania wymagań dla skutecznego Zgłoszenia Serwisowego lub 

braku wystarczających informacji do podjęcia Reakcji Serwisowej Wykonawca zwraca 

się do upoważnionego Użytkownika dokonującego Zgłoszenia Serwisowego o podanie 

niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie czynności zmierzających do 

Naprawy (Status utworzone – doprecyzowanie).  

Wykonawca nie świadczy Serwisu Oprogramowania w zakresie oprogramowania innych 

producentów. W przypadku gdy Nieprawidłowość Oprogramowania wynika z 

Nieprawidłowości Konfiguracji Sprzętowej lub Oprogramowania Narzędziowego, 

Wykonawca ma prawo żądać odrębnego wynagrodzenia za czynności Reakcji 

Serwisowej i Naprawy, przy czym czynności te mogą być podjęte po podpisaniu Protokołu 

Uzgodnień. 

 

§5 

Doradztwo 

1. Przez usługi Doradztwa strony rozumieją współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym w 

pracach związanych z analizą problemów merytorycznych, technicznych i 

organizacyjnych, które dotyczą Oprogramowania oraz wskazywanie rozwiązań 

niezbędnych dla obsługi tych problemów. 

2. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do prowadzenia Doradztwa w liczbie 

maksymalnie 2 godzin miesięcznie rozlicznych za każde rozpoczęte 5 minut, w tym do 

udzielania porad i wskazówek w zakresie:  

1) konstruowania zapytań do bazy danych wykonywanych "ad hoc" przez 

administratorów systemu,  

2) instalowania przez Zamawiającego Nowych Wydań, 

3) optymalnej konfiguracji Oprogramowania Narzędziowego w zakresie wymaganym 

przez Oprogramowanie, 
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4) przeprowadzenia procesów archiwizacji danych, 

5) zmian polegających na wprowadzeniu Nowej Platformy Eksploatacyjnej 

Oprogramowania, 

6) organizacji procesów przetwarzania danych przez Oprogramowania, 

7) właściwego wykorzystania mechanizmów parametryzowania i definiowania 

Oprogramowania, 

8) opiniowania przydatności i możliwości wykorzystania nowych rozwiązań 

technologicznych; 

9) możliwości dostosowania Oprogramowania do planowanych zmian wewnętrznych 

przepisów Zamawiającego w celu zwiększenia stopnia wykorzystania 

Oprogramowania.  

3. Doradztwo Wykonawca prowadzić będzie telefonicznie w Godzinach Roboczych. 

4. Strony wyrażają zgodę na nagrywanie - dla celów dowodowych – rozmów telefonicznych 

realizowanych w ramach usługi, o czym każda ze Stron zobowiązuje się poinformować 

osoby, z pomocą których wykonuje Umowę. 

5. Doradztwo może być również prowadzone za pośrednictwem Strony www w formie 

opracowań korespondencji do Zgłoszeń Serwisowych, o ile zapytanie Zamawiającego 

będzie posiadać formę Zgłoszenia Serwisowego.  

 

§6 

Modyfikacja i aktualizacja Oprogramowania 

1. Wykonawca zobowiązuje się w do: 

1) informowania Zamawiającego o Nowych Wydaniach, poprzez: 

a) przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

b) zmianę statusu zgłoszenia (Status z odpowiedzią), jeżeli Nowe Wydanie jest 

poprawką zgłoszonej Nieprawidłowości lub 

c) przesłanie wiadomości na adres: informatyka@kopernik.lodz.pl 

2) dostarczania Nowych Wydań wraz z aktualną Dokumentacją. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnej z Dokumentacją instalacji 

przez Zamawiającego Nowych Wydań, w tym również za utratę danych. 

3. Usługi instalacyjne, konfiguracyjne, parametryzacje, migracja danych i Inne Usługi 

Informatyczne związane z instalacją, mogą być realizowane przez Wykonawcę na 

podstawie odrębnej umowy. 

 

4. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym 

w zakresie prac prowadzonych nad rozwojem Oprogramowania w zakresie: 

1) planowania rozwoju Oprogramowania; 

2) technicznych aspektów rozwiązań wprowadzanych w Nowych Wydaniach; 

3) zasięgania opinii o sposobie komunikacji z Użytkownikiem w Oprogramowaniu; 

4) optymalizowania algorytmów przetwarzania danych; 

5) uwzględniania w planach rozwoju Oprogramowania uwag Zamawiającego w zakresie 

modyfikacji istniejących funkcji Oprogramowania; 

6) analizy i zmian w konfiguracji systemu zarządzania bazą danych,  

5. Wykonawca przekazywać będzie nieodpłatnie Zamawiającemu Nowe Wydania 

(aktualizacje). 

6. Wykonawca dołoży wszelkich starań do przeprowadzenia testów wewnętrznych 

Oprogramowania, przed udostępnieniem Nowych Wydań Zamawiającemu. 
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7. Powstające po zawarciu Umowy potrzeby w zakresie wykonania odpłatnych modyfikacji 

lub rozbudowy Oprogramowania będą przedstawiane Wykonawcy przez osoby do tego 

pisemnie upoważnione przez Zamawiającego. 

8. W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi listę osób 

upoważnionych do czynności związanych z realizacją Umowy (nazwiska, nr telefonów 

adresy e-mail tych osób). 

 

§7 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do eksploatacji Oprogramowania zgodnie z 

Dokumentacją.  

2. Jeżeli skutkiem eksploatacji Oprogramowania niezgodnej z Dokumentacją jest zniszczenie 

lub uszkodzenie Oprogramowania lub danych wówczas Wykonawca przywróci sprawność 

Oprogramowania i podejmie próbę odzyskania danych na podstawie odrębnego 

zlecenia Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie 

Oprogramowania oraz z innych tytułów w przypadku, gdy są one skutkiem eksploatacji 

Oprogramowania niezgodnej z Dokumentacją. 

 


