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Załącznik nr 9 - SLA 

do Umowy na kompleksowe wdrożenie i utrzymanie systemu opartego o Microsoft 

Dynamics 365 (platforma CRM) oraz zintegrowanie go z innymi systemami 

wykorzystywanymi przez Zamawiającego 

1. Wstęp 

1.1. Niniejszy załącznik (dalej: „Załącznik”) określa zasady SLA (Service Level 

Agreement) dla Systemu. 

1.2. Pojęcia pisane w niniejszym Załączniku wielką literą mają znaczenie nadane im 

w Umowie, chyba że z treści Załącznika wyraźnie przyjęta została inna definicja. 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Dostawca jest zobowiązany do obsługi Błędów w czasach określonych zgodnie 

z punktem 2.4 Załącznika poniżej. 

2.2. Dostawca będzie dążył, aby System był dostępny przez cały przewidziany 

Umową czas świadczenia usług przez Dostawcę. 

2.3. Czas Niedostępności, tj. suma czasów trwania Błędów Klasy A, Klasy B i Klasy 

C w roku kalendarzowym, nie może przekroczyć: [●] godzin. Przekroczenie 

Czasu Niedostępności skutkuje naliczaniem kar umownych przez 

Zamawiającego. 

2.4. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących czasów obsługi 

Błędów: 

 Kategoria 
Błędu 

Czas 
Reakcji 

Czas 
Obejścia 

Czas 
Naprawy 

czas świadczenia usług  

Błąd Klasy A 1h 3h 5h 24x7x365 

Błąd Klasy B 1h 4h 7h 24x7x365 

Błąd Klasy C 3h 7h 12h 24x7x365 

 

2.5. Przekroczenie czasów obsługi Błędów powoduje naliczanie kar umownych, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Sposób monitorowania dostępności Systemu 

3.1. Dostawca zapewni, że System będzie monitorowany w trakcie realizacji Umowy 

oraz świadczenia usług SLA. 

3.2. Dostawca dąży do zapewnienia Zamawiającemu jak najkrótszego Czasu 

Niedostępności. 
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3.3. Strony ustalają, że Dostępność Systemu ma miejsce, gdy nie występują Błędy 

Klasy A, Błędy Klasy B ani Błędy Klasy C. 

3.4. Wystąpienie Błędu Klasy A, Błędu Klasy B lub Błędu Klasy C powoduje, że 

System jest Niedostępny. 

3.5. Czas Niedostępności jest równy sumie czasów trwania Błędów Klasy A, Klasy B 

i Klasy C podczas czasu świadczenia usług przez Wykonawcę. Błąd trwa od 

momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, do dostarczenia 

Rozwiązania Ostatecznego, czyli do trwałego usunięcia błędu oraz 

doprowadzania Systemu do bezbłędnego funkcjonowania, w szczególności 

zgodnie z jego specyfikacją, przeznaczeniem oraz Umową. 

4. Zasady realizacji SLA 

4.1. W ramach realizacji SLA Dostawca zobowiązuje się do: 

4.1.1. rekomendowania optymalizacji oraz usprawnień działania i obsługi 

Systemu; 

4.1.2. wykonywania zleconych przez Zamawiającego prac polegających na 

rekonfiguracji lub rozbudowie Systemu; 

4.1.3. instalacja patchy bezpieczeństwa, zapewnienie poprawnego działania 

Sytemu po instalacji patchy bezpieczeństwa; 

4.1.4. instalacji wszelkich innych patchy, hot-fixów, aktualizacji etc., które 

usprawniają, polepszają, optymalizują działanie Systemu; 

4.1.5. aktualizacja Systemu do najnowszych wersji; 

4.1.6. monitorowaniu poprawności działania Systemu i samodzielnym 

podejmowaniu działań naprawczych w przypadku zdiagnozowania 

nieprawidłowości w działaniu Systemu, w tym występowania błędów; 

4.1.7. obsługa zgłoszeń incydentów i Błędów,  

4.1.8. obsługa zgłoszeń (zleceń) zmiany uprawnień do Systemu,  

4.1.9. obsługa zgłoszeń (zleceń) zmiany konfiguracji Systemu; 

4.1.10. raportowaniu statusu działania systemu oraz podejmowanych w/w 

działań utrzymaniowych, w tym statusu zgłoszeń, 

4.1.11. dokumentowaniu zmian programistycznych i konfiguracyjnych 

wprowadzanych do Systemu (w tym na drodze aktualizacji dokumentacji 

Systemu opracowywanej przez Dostawcę) w ramach działań w okresie 

stabilizacji Systemu, w szczególności w ramach naprawy Błędów i 

rozwiazywania problemów. 

4.1.12. udzielania konsultacji. 
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4.2. Wykonywanie prac i korzystanie z okna serwisowego każdorazowo wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego oraz zawiadomienia Zamawiającego, co 

najmniej na 3 Dni Robocze wcześniej. 

4.3. Dostawca zobowiązany jest do świadczenia usług opisanych w niniejszym 

załączniku w siedzibie Zamawiającego, jak również w innych miejscach, gdzie 

dostępny jest System lub jego elementy, jak również w innych środowiskach 

udostępnionych przez Zamawiającego, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji 

ww. świadczeń Dostawcy. Dostawca może wykonywać powyższe świadczenia 

przez zdalny dostęp do Systemu. 

4.4. Dostawca zobowiązany jest zapewnić, żeby System zawsze dawał możliwość 

wycofania wprowadzonych zmian na środowisku Zamawiającego. 

5. Zasady procedury serwisowej 

5.1. Dostawca zobowiązany jest do obsługi Błędów w Systemie w czasach 

określonych powyżej oraz w Umowie. Dostawca ponosi odpowiedzialność za 

niepodjęcie działań związanych z obsługą Błędu w określonym czasie i 

zasadach. 

5.2. Dostawca zobowiązany jest do bieżącego administrowania zgłoszeń 

Zamawiającego. 

5.3. Dostawca zobowiązany jest do monitorowania Systemu i usuwania również tych 

Błędów, które nie zostały zgłoszone przez Zamawiającego. Dostawca powiadomi 

Zamawiającego o wykryciu i usunięciu takiego Błędu. 

6. Okna serwisowe 

6.1. Strony ustalą terminy okien serwisowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Stron. 


