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Załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5a 

 
 

WARUNKI SERWISU 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

Wykonawca w ramach całkowitego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy przez cały okres 
trwania umowy gwarantuje opiekę serwisową dostarczonego sprzętu komputerowego użytkowanego  
w siedzibie Zamawiającego, zwanego dalej „sprzętem”, polegającą na: 

a) usuwaniu usterek sprzętu stwierdzonych przez Zamawiającego. 
b) usuwaniu usterek sprzętu powstałych na skutek uszkodzeń z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego (obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne itp.); 
usterki te będą usuwane na koszt Zamawiającego według uzgodnionych każdorazowo  
z Wykonawcą cen. Podstawą do zlecenia płatnej naprawy będzie protokół ze stwierdzenia 
usterki, podpisany przez przedstawicieli obu stron, 

c) awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych 
danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych; Zamawiający wskazuje dane, które mają 
podlegać archiwizacji oraz miejsce docelowe i częstotliwość ich wykonywania,  

d) udzielaniu przez Wykonawcę konsultacji telefonicznych pod nr tel. …. w godzinach od 7:00 
do 17:00 w dni od poniedziałku do piątku */ całodobowo* (* w zależności od oferty 
Wykonawcy). 

 
§ 2 

Procedura serwisowa – zgłaszanie usterek 
1. Zgłaszanie usterki może nastąpić: 

a) telefonicznie na nr: ………………… 
w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni od poniedziałku do piątku */ całodobowo* 
(* w zależności od oferty Wykonawcy). 

b) mailowo na adres:………………… 
2. W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznej aktualizacji. Wykonawca ponosi konsekwencje określone w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy 
w przypadku niepowiadomienia lub nienależytego powiadomienia Zamawiającego o zmianie  
ww. numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zmiany ww. numeru telefonu oraz adresu e-mail nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia e-mailem w ciągu  
1 godziny od momentu jego przyjęcia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń i przedstawiania go na każde 
żądanie Zamawiającego. Rejestr powinien zawierać: 
• datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, 
• opis zgłoszonej usterki, 
• opis rozpoznanej usterki, 
• datę i godzinę zamknięcia zgłoszenia, 
• opis rozwiązania problemu. 
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§ 3 

Procedura serwisowa – usuwanie usterek 
1. Wykonawca zobligowany jest do usunięcia zgłoszonej usterki /do naprawy/ sprzętu najpóźniej do  

2 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
2. W przypadku gdy sprzęt nie może zostać naprawiony lub czas naprawy przekracza 2 dni robocze, 

Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w trzecim dniu roboczym 
od daty zgłoszenia usterki sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, na 
czas wymagany do naprawy sprzętu uszkodzonego. Dostawa sprzętu o parametrach gorszych niż 
sprzęt uszkodzony lub  niedostarczenie sprzętu skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

3. Całkowity czas potrzebny na naprawę nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.  
W przypadku braku dokonania naprawy w tym czasie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
w 15 dniu kalendarzowym w zamian za sprzęt uszkodzony fabrycznie nowy sprzęt,  
o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. Dostawa sprzętu o parametrach gorszych niż 
sprzęt uszkodzony, dostawa sprzętu używanego bądź nie fabrycznie nowego lub niedostarczenie 
sprzętu skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

4. Przez pojęcie ,,naprawy” rozumie się przybycie wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy 
/dalej serwisanta/ do miejsca użytkowania sprzętu, z niezbędnymi narzędziami, w celu 
zdiagnozowania lub usunięcia usterki, a następnie przywrócenie do prawidłowego działania 
uszkodzonego sprzętu w określonym czasie, w miejscu użytkowania lub poza nim. 

5. Zamawiający udostępni serwisantowi powierzchnię roboczą na czas konieczny do naprawy 
sprzętu, wyposażoną w zasilanie elektryczne oraz oświetlenie. 

6. Serwis świadczony jest w miejscu użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, chyba że natura 
uszkodzenia wymaga inaczej lub naprawa w miejscu użytkowania jest niemożliwa.  

7. W przypadku konieczności przekazania serwisowanego sprzętu do naprawy poza miejsce 
użytkowania przez Zamawiającego Wykonawca na wyraźne żądanie Zamawiającego wykona 
kopię bezpieczeństwa danych i konfiguracji przekazywanego urządzenia, a po powrocie sprzętu  
z naprawy wykona przywrócenie danych i konfiguracji.  

8. Wykonawca na wyraźne żądanie Zamawiającego usunie trwale dane z naprawianego sprzętu 
przed przekazaniem serwisowanego sprzętu do naprawy poza miejsce użytkowania przez 
Zamawiającego. 

9. W przypadku usterki sprzętu komputerowego wymagającej wymiany elementów sprzętowych, 
które powodują konieczność powtórnej instalacji systemu operacyjnego wraz z jego aktywacją – 
Wykonawca dokonuje wszystkich czynności i dostarcza sprzęt z aktywnym systemem 
operacyjnym w wersji, jaka była zainstalowana przed wystąpieniem usterki. 

10. Lista osób oraz adresów e-mail upoważnionych do zgłaszania usterek zostanie przekazana 
Wykonawcy mailowo po podpisaniu Umowy. Lista ta może być modyfikowana przez 
Zamawiającego bez konieczności wprowadzania zmian do Umowy. 

11. Fakt usunięcia usterki zostanie każdorazowo stwierdzony w formie protokołu naprawy, 
sporządzonego przez Wykonawcę. Protokół każdorazowo zostanie przesłany w wersji 
elektronicznej (skan lub dokument w formacie pdf podpisany elektronicznie) na adres e-mail 
Zamawiającego: ..... Zamawiający potwierdza przyjęcie protokołu przez odesłanie podpisanego 
skanu (lub dokumentu w formacie pdf podpisanego elektronicznie) na adres e-mail wskazany 
przez Wykonawcę. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 


