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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…../2016 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego w zakresie Systemu 

bezpieczeństwa wpierającego działania SOC, wsparcia technicznego dla Systemu oraz usługi serwisu 

gwarancyjnego w zakresie poszczególnych urządzeń i oprogramowania, wchodzących w skład Systemu, 

świadczonej w imieniu producenta w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego w zakresie Systemu, 

wsparcia technicznego dla Systemu oraz usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie poszczególnych urządzeń 

i oprogramowania, wchodzących w skład Systemu, świadczonej w imieniu producenta w zakresie 

poszczególnych urządzeń i oprogramowania, wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wpierającego 

działania SOC -  będącego w posiadaniu Zamawiającego (zwanego dalej „Systemem”), od dnia zawarcia 

umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 10 grudnia 2016 r. do dnia 10 grudnia 2017 r.   

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy gwarantuje Zamawiającemu  prawidłowe, w pełni zgodne z jego 

przeznaczeniem, funkcjonowanie Systemu. 

 

1.1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy naprawa Systemu zostanie dokonana:   

1.1.1. Po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii lub nieprawidłowości w działaniu 

Systemu. Ocena zgłoszonej awarii ma zostać dokonana przez wykwalifikowanego 

przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania Systemu; 

1.1.2. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do 

miejsca użytkowania Systemu. Jeśli naprawa w miejscu użytkowania Zamawiającego nie jest 

możliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony element Systemu i dostarczy po naprawie na 

własny koszt i na własną odpowiedzialność;  

1.1.3. Po zgłoszeniu dokonania naprawy nastąpi sprawdzenie przez Zamawiającego poprawności 

funkcjonowania całego Systemu; 

1.1.4. Czas usunięcia awarii lub nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu Zamawiającego 

wynosi do …. dni roboczych od daty zgłoszenia pod rygorem naliczania kar umownych na 

zasadach  określonych w Umowie i może ulec wydłużeniu wyłącznie za pisemną zgodą 
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Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

1.2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne 

na System w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 10 grudnia 2016 r. 

do dnia 10 grudnia 2017 r. W ramach wsparcia technicznego Systemu zostanie zapewnione 

minimum: 

- Polskojęzyczne wsparcie telefoniczne oraz online w zakresie błędów związanych z pracą Systemu; 

- Dostęp do nowych wersji oprogramowania oraz poprawek.  

1.3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu przedłużenie usługi 

serwisu gwarancyjnego, świadczonej w imieniu producenta, na urządzenia wchodzące w skład 

Systemu oraz dostęp do aktualizacji przedmiotowych urządzeń zgodnie z poniższą tabelą. 

Przedmiotowe wsparcie Zamawiający posiada do dnia 9 grudnia 2016 r.   

 

Lp. Nazwa produktu Opis 

1. CATS-SV2800-

1YR 

Blue Coat Host Categorization for SSL Visibility Appliance SV2800, 1 

YR 

2. SSLVA Advanced End Customer Support, Level 1->3 Software Support & Next Business 

Day Delivery Hardware Support 

   

3. SA Advanced End Customer Security Analytics Support, Level 1->3 Software Support  

& Next Business Day Delivery Hardware Support 

4. IS-SA-2G-Y1 Intelligence Services for Security Analytics, 2G Sensor Appliance, 1  

   

5. MAA-S400-10-

1YR 

Blue Coat Malware Analysis Appliance S400-10 Annual Content 

Subscription - 1YR 

6. MAA Advanced End Customer Support, Level 1->3 Software Support & Next Business 

Day Delivery Hardware Support 

 

1.3.1. Usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie poszczególnych urządzeń i oprogramowania dla 

zaoferowanego urządzenia/urządzeń wchodzących w skład Systemu, świadczone będą za 

pośrednictwem Wykonawcy. 

 

Użytkowanie i obsługa Systemu zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel 

Zamawiającego, nie może ograniczać praw Zamawiającego wynikających z Umowy. 

 

 

 


