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                                                                                                                          Załącznik nr 3 do umowy  
 
 

  Wykonawca  : ………………………………………………………………………………………………….. 
Udziela Zamawiającemu : Gminie Krapkowice / Gminie Baborów z siedzibą w …………………….. 

 Gwarancji na dostarczony sprzęt/ usługę w ramach zawartej umowy Nr …………… z dnia………… 
 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

 

 

I. Wymagania zwi ązane gwarancj ą i serwisem. 
 

1. Wymagania ogólne 
 

1.1 Awarię naleŜy zgłosić faksem na nr: …………….. lub e-mailem: ……………….. 
osobie: ……………………………… 

1.2 Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji projektu) procedury bieŜących prac 
serwisowych dla poszczególnych składowych systemu. 

1.3 Wykonawca dostarczy i wdroŜy narzędzie, w postaci aplikacji internetowej, 
umoŜliwiające: 

a. Wspomaganie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, ich 
ewidencjonowania, śledzenia i raportowania, 

b. Dopasowanie elektronicznego formularza zgłoszenia w zaleŜności od typu zgłoszenia 
i jego parametrów (np. zgłoszenie sprzętowe, programowe) 

c. MoŜliwość załączenia do zgłoszenia dokumentu w postaci elektronicznej (np. pliku 
zawierającego zrzut ekranu) 

d. Informowanie Administratora o statusie zgłoszenia (e-mail) 
 
 

2. Okres gwarancji. 
 

2.1. Okres gwarancji liczony jest: 
a. Dla platformy programowej – od daty ostatniego protokołu odbioru bez uwag. 
b. Dla sprzętu komputerowego i sieciowego – od daty protokołu odbioru dostawy. 

i ulega przedłuŜeniu o okres wykonywania naprawy 
  

 
2.2. Platforma programowa 

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na platformę programową wdroŜoną (z wyłączeniem 
zintegrowanego systemu dziedzinowego) w ramach Projektu na okres 3 lat (licząc od 
daty ostatniego protokołu bez uwag) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. 
W ramach gwarancji  Wykonawca świadczyć będzie usługę tzw. Opieki autorskiej 
przez okres 3 lat.  



 2. Wykonawca udzieli gwarancji na zintegrowany system dziedzinowy (ZSD) wdroŜony 
w ramach Projektu na okres 1 roku (licząc od daty ostatniego protokołu bez uwag) 
zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. W ramach gwarancji  Wykonawca 
świadczyć będzie usługę tzw. Opieki autorskiej przez okres 1 roku.  

 
 3. Gwarancja i Opieka autorska odnoszą się do oprogramowania dostarczonego przez 

Wykonawcę w ramach niniejszego Projektu, dla którego Wykonawca posiada 
moŜliwość prawną i techniczną ingerencji w kod źródłowy lub dostęp do bazy danych. 

 4. W ramach gwarancji Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wszelkie 
prace serwisowe wraz z dojazdem, delegacją itp. 

 5. Wszelkie koszty związane z gwarancją (np. obowiązkowe aktualizacje, rozszerzenia) 
wraz z serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 

 6. W ramach Opieki autorskiej Wykonawca: 
a. Co najmniej raz na pół roku wykona przegląd (moŜliwy przegląd zdalny) 

oprogramowania i baz danych. Przeglądy obejmą: 
− kontrolę integralności i spójności baz danych, 
− poprawę i kontrolę, konfiguracji i poprawności działania oprogramowania. 
b. usunie awarie programowe, 
c. usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.)  
d. jeśli okaŜe się konieczne to dokona poprawy konfiguracji oprogramowania      

w celu zwiększenia wydajności i stabilności pracy oprogramowania, 
e. będzie informował Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach / poprawkach 

wdroŜonego oprogramowania, sterowników, bibliotek (dotyczących systemu 
operacyjnego serwerów, systemu zarządzania bazami danych, innych 
elementów istotnych dla bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania 
systemu), 

f. zadba, aby cykliczne przeglądy oprogramowania odbywały się po uprzednim 
zainstalowaniu aktualnych aktualizacji/poprawek. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca sprawdził, czy dana aktualizacja/poprawka nie wpływa 
negatywnie na działanie oprogramowania. 

5. W ramach Gwarancji Wykonawca zagwarantuje działanie oprogramowania przez 
kolejne 2 lata (po wygaśnięciu 3 letniej Opieki autorskiej) w stanie na ostatni dzień 
trwania opieki autorskiej. 

 
 

2.2.1. Czas naprawy od zgłoszenia awarii programowe j 

Czas naprawy w godzinach/dniach roboczych 

 Awaria krytyczna Awaria niekrytyczna Usterka 

Czas reakcji 1 godzina  1 godzina 1 godzina 

Czas naprawy w 
godzinach/dniach 
roboczych 

16 godzin 24 godziny 10 dni 

 
2.2.2. Przez napraw ę awarii programowej Zamawiaj ący rozumie: 

 1. usunięcie awarii oprogramowania, 
 2. rekonfigurację wadliwych ustawień, 
 3. naprawę baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.). 

 



2.2.3. Do programowych awarii gwarancyjnych Zamawia jący zalicza: 

 1. wszelkie awarie w funkcjonowaniu oprogramowania, 
 2. błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.) niezawinione 

przez uŜytkowników systemu (tzn. nie powstałe na wskutek błędnego wprowadzania 
danych i złej obsługi systemu). 

 
 

2.3. Dla sprz ętu komputerowego i sieciowego 

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na czas wskazany poniŜej  dla 
poszczególnych elementów sprzętowych: 
1.1 przełącznik 48 portowy – 24 miesiące 
1.2 przełącznik 24 portowy – 24 miesiące 
1.3 WiMAX – 12 miesięcy na sprzęt; 24 miesiące na prawidłowe funkcjonowanie sieci  
1.4 Cyfrowe centrale telefoniczne VoiP – 24 miesiące  
1.5 Komputer uczniowski i nauczycielski Notebook – 12 miesięcy w systemie door-to-door 

na notebooka (gwarancja producenta): 6 miesięcy gwarancji producenta na baterie. 
1.6 Szafka mobilna – gwarancja producenta 36 miesięcy  
1.7 Serwer - gwarancja 36 m-cy.  

Firma serwisująca musi posiadać:  
certyfikat ISO 9001 lub równowaŜny na świadczenie usług serwisowych;  

      autoryzację producenta serwera do wykonywania czynności serwisowych (jeŜeli producent    
      serwera jest jednocześnie firmą serwisującą, dokument nie jest wymagany) 

             1.8 Zestawy komputerowe - 36 miesięcy 
1.9 Monitor – 36 miesięcy 
2.0  sieciowa drukarka laserowa – 24 miesiące 
 

 2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni takŜe serwis gwarancyjny i przeglądy 
gwarancyjne (jeśli są wymagane przez producenta). Wszelkie koszty gwarancji wraz z 
serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 

 3. Za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. wykonawca nie 
pobiera dodatkowych opłat. 

 4. W ramach gwarancji Wykonawca: 
a. dokona wstępnej analizy rodzaju awarii (gwarancyjna, niegwarancyjna), 
b. naprawi/usunie awarie sprzętowe, 
c. zapewni autoryzowany serwis producenta jeśli jest to wymagane, 
d. w przypadku wystąpienia 3 awarii podlegających gwarancji, licząc awarie dla 

kaŜdego podzespołu z osobna, wymieni dany podzespół na nowy, 
e. w przypadku uszkodzeń i konieczności wymiany podzespołów (dysków twardych)  

serwerów lub komputerów przechowujących zapisane informacje zawierających 
dane osobowe objęte ochroną pozostawia zastępowane urządzenia u 
Zamawiającego, 

 
2.3.1. Czas naprawy od zgłoszenia awarii sprz ętowej 

Czas naprawy w godzinach/dniach roboczych 

Typ sprzętu Awaria 
krytyczna 

Awaria 
niekrytyczna 

Usterka 

Serwery 24 godziny 5 dni 14 dni 

Urządzenia zapewniające łączność i 
transmisję danych 

48 godzin 7 dni 14 dni 



Pozostałe urządzenia  7 dni 7 dni 

 
Przez napraw ę awarii sprz ętowej Zamawiaj ący rozumie: 

 1. naprawę wadliwego sprzętu, 
 2. wymianę sprzętu na wolny od wad, 
 3. przywrócenie sprzętu do działania poprzez instalację niezbędnego oprogramowania, 

konfigurację i uruchomienie. 
 

Do sprzętowych awarii gwarancyjnych Zamawiający zalicza: 
 1. wszystkie awarie elektroniki, 
 2. wszystkie awarie urządzeń z „wbudowanym oprogramowaniem” (firewalle, 

przełączniki sieciowe, itp.), 
 3. wszystkie awarie monitorów i wyświetlaczy, 
 4. awarie mechaniczne wynikające z wad konstrukcyjnych i materiałowych. 

 
Do sprzętowych awarii gwarancyjnych Zamawiający nie zalicza: 
 1. wymiany zuŜytych części lub podzespołów właściwych dla normalnej eksploatacji 

urządzenia (według producenta), 
 2. mechanicznych uszkodzeń urządzeń (o ile nie wynikają z wad materiałowych). 

 

 
 

 


