
UMOWA SERWISOWA 
 

 
Niniejsza umowa (zwana dalej Umową Serwisową) została zawarta pomiędzy: 

HOST Sp. z o. o, z siedzibą w Koninie, 62-510 Konin, ul. Poznańska 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców w 
Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000081417, kapitał zakładowy 
155.000,00 zł, posiadająca NIP: 665-25-74-960, reprezentowaną przez Marka Łuczyńskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej HOST, z jednej Strony, 

a  
 
XXXXXX, z siedzibą w XXXXXX, XX-XXX XXXXXX, ul. XXXXXX, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym w XXXXXX pod numerem XXXXXX, kapitał zakładowy XXXXXX zł, posiadająca 
NIP: XXXXXX, reprezentowaną przez XXXXXX – Prezesa Zarządu zwaną dalej Nabywcą. 

 
 

§ 1 
Definicje 

 
1. Oprogramowanie - oprogramowanie do zaawansowanego harmonogramowania produkcji HAL APS w 

wersji On Premise. 
 

2. Modyfikacja - zmiana kodu źródłowego Oprogramowania dokonywana przez HOST w celu dostosowania 
do specyficznych wymagań Nabywcy. 
 

3. Niesprawność Oprogramowania – błędne działanie kodu źródłowego powodujące zaprzestanie 
wykonywania przez Oprogramowanie funkcji w sposób opisany w dokumentacji. 

 

4. Typy Niesprawności Oprogramowania: 
 

4.1. Awaria – Niesprawność Oprogramowania lub Modyfikacji uniemożliwiająca realizację procesu 
harmonogramowania lub zatrzymuje bieżącą działalność operacyjną Nabywcy (ang. Business Critical). 

 
4.2. Usterka – Niesprawność Oprogramowania lub Modyfikacji uniemożliwiająca działanie istotnych 

funkcjonalności Oprogramowania, a w szczególności: 
 
4.2.1. Błędy wpływające na spodziewany wynik harmonogramowania, 
4.2.2. Błędna interpretacja danych, 
4.2.3. Zatrzymanie interfejsu wymiany danych 

 
4.3. Usterka – Niesprawność Oprogramowania lub Modyfikacji nie wpływająca na spodziewany wynik 

harmonogramowania. 
 

5. Pakiery Serwisowe (ang. Service Packs) – pakiety oprogramowania dostarczane Nabywcy przez HOST lub 
Partnera których celem jest naprawianie Awarii, Błędów czy Usterek. 
 

6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

7. Godziny robocze - godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w Dni Robocze.  
 

 
 
  



§ 2 
Przedmiot Umowy Serwisowej 

 
1. Przedmiotem Umowy Serwisowej jest świadczenie usług opieki autorskiej i wsparcia technicznego w 

Godzinach Roboczych w Dni Robocze pracy HOST. 
 

2. Warunkiem świadczenia usług jest zapewnienie stałego zdalnego, szyfrowanego dostępu do 
Oprogramowania zainstalowanego na serwerze Nabywcy. 
 

§ 3 
Zakres świadczonych usług 

 
1. W ramach Umowy Serwisowej HOST będzie świadczył usługi wymienione w poniżej tabeli: 

 
Usługa gwarancyjna HAL APS 

 On Premise 
Dostęp do nowych wersji Oprogramowania (min 2 wersje rocznie) Tak 
Dostosowanie Modyfikacji do nowych wersji Oprogramowania Tak 
Przechowywanie bieżącej kopii wersji Oprogramowania i jego kodu 
źródłowego (bez bazy danych) która podlega Serwisowaniu  

Tak 

Instalacja nowej wersji HAL APS Tak 
Update technologiczny - podniesienia bezpieczeństwa pracy zgodnie z zaleceniami 
producentów komponentów oprogramowania lub usług internetowych 

Tak 

Dostęp do Help Desku pod adresem https://help.host.pl  Tak 
Hot Line - usługi wsparcia technicznego  Tak 
Pakiet konsultacji niezwiązanych z Niesprawnością Oprogramowania i 
Modyfikacji 

Tak 

Usuwie Awarii, Błędów, Usterek zgodnie z wykupionym pakietem SLA Tak 
Bypass - organizacja rozwiązania zastępczego zgodnie z wykupionym 
pakietem SLA 

Tak  

 
 

§ 4 
Dostęp do nowych wersji Oprogramowania 

 
1. W okresie obowiązywania Umowy Serwisowej Nabywca otrzymuje dostęp do nowych stabilnych wersji 

Oprogramowania.  
 

2. Na specjalne życzenie Nabywcy może on otrzymywać również dostęp do wersji beta Oprogramowania. W 
przypadku produkcyjnego używania wersji beta Oprogramowania, dotrzymanie warunków SLA przez 
HOST nie zawsze może być możliwe, co Nabywca w pełni akceptuje. 
 

3. Jeżeli nowe wersje Oprogramowania będą wymagać nowych wersji systemu operacyjnego, nowych wersji 
bazy danych, sprzętu, bądź oprogramowania dodatkowego pochodzącego od osób trzecich, wówczas koszty 
zakupu i instalacji nowych wersji systemu operacyjnego, bazy danych, sprzętu lub oprogramowania 
dodatkowego pokrywa Nabywca. 

 
4. HOST zobowiązuje się do informowania Nabywcy o nowych wersjach Oprogramowania oraz o 

wymaganiach sprzętowych i systemowych. 
 
  



§ 5 
Instalacja nowej wersji Oprogramowania i update technologiczny 

 
1. W okresie obowiązywania Umowy Serwisowej HOST poinformuje Nabywcę o gotowości do instalacji 

nowych wersji Oprogramowania. 
 

2. W uzgodnionym terminie HOST zdalnie zainstaluje nową wersję Oprogramowania oraz wykona update 
technologiczny Oprogramowania wchodzącego w stos technologiczny. 

 
 

§ 6 
Usługa Hot-line 

 
1. Konsultacje telefoniczne za pośrednictwem wydzielonych linii telefonicznych „hot-line” udzielane będą w 

Dni Robocze w Godzinach Roboczych, w wymiarze czasu określonym w wybranej opcji SLA opisanych w 
Załączniku nr 1. 

2. Celem świadczenia usługi Hot-Line jest: 
2.1. pomocy w przypadku trudności w wykonaniu prostych prac operatorskich; 
2.2. pomocy w diagnostyce problemów związanych z działaniem Oprogramowania. 

3. Usługi są realizowane w ramach miesięcznego budżetu na konsultacje. 
 
 

§ 7 
Help Desk 

 
1. HOST umożliwi Nabywcy korzystanie z usług wsparcia technicznego za pośrednictwem Help Desk pod 

adresem https://help.host.pl.  
2. Parametry dostępowe i kontaktowe: 

 
Lp. Dane Logowania Wartość 

1 Login – Strona Usługi  
2 Hasło – Strona Usługi  
3 Adres www Strony Usługi http://nazwa.aps.host.pl 
4 Login - oprogramowanie Biling  
5 Hasło – oprogramowania Biling  
6 Login – Help Desk https://help.host.pl  
7 Hasło – Help Desk https://help.host.pl  

Lp. Dane Klienta – osoba kontaktowa Wartość 
1 Imię  
2 Nazwisko  
3 Telefon  
4 email  

 
 

§ 8 
Pakiet konsultacji niezwiązanych z Niesprawnością Oprogramowania i Modyfikacji 

 
1. HOST zobowiązuje się udzielać Nabywcy niezbędnych konsultacji w Godzinach Roboczych w Dni 

Robocze wymiarze 2 godzin miesięcznie. Konsultacje dotyczyć będą zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem Oprogramowania i Modyfikacji. Niewykorzystane w danym miesiącu godziny 
konsultacji nie kumulują się w następnych miesiącach. 

2. Konsultacje o których mowa w punkcie poprzedzającym nie mają charakteru szkoleń. 
 

§ 9 
Usuwie awarii, błędów, usterek zgodnie z wykupionym pakietem SLA 

 
1. Nabywca ma prawo do zgłaszania i monitorowania problemów związanych z Niesprawnościami 

Oprogramowania i Modyfikacji zgodnie z procedurą Help Desk. 



 
2. W przypadku, gdy zgłoszony przez Nabywcę problem budzi kontrowersje co do poprawności 

klasyfikacji Niesprawności Oprogramowania lub Modyfikacji jako Awarii, Błędu, HOST po 
uzgodnieniu z Nabywcą ma prawo zmienić błędną klasyfikację na właściwą. 

 
3. W przypadku, gdy zgłoszony przez Nabywcę problem nie był Niesprawnością Oprogramowania lub 

Modyfikacji, lecz wynikał: 
o z błędów eksploatacyjnych Nabywcy bądź  
o z przyczyn sprzętowych albo  
o związany był z oprogramowaniem niepochodzącym od HOST,  
HOST ma prawo zakwalifikować problem w poczet oakietu konsultacji i poinformować o tym 
Nabywcę.  

  
4. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania czynności serwisowych w ramach Godzin Roboczych 

HOST. 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

 
1. Podstawą naliczania opłat serwisowych dotyczących Oprogramowania i Modyfikacji będących 

przedmiotem Umowy Serwisowej jest Roczna Kwota Serwisu. 
 

2. Roczną Kwotę Serwisu ustala się poprzez zsumowanie: 
1. wartości netto udzielonych licencji Oprogramowania * 20%; 
2. wartości netto Modyfikacji zainstalowanych na serwerze * 20%. 
3. Wartość Pakietu SLA * 12 miesięcy 

 
 

L.p. Nazwa  Ilość Cena 
netto 

Wartość netto 
rocznie 

1 HAL APS On Premise – Pakiet Podstawowy 10.000 Obiektów 
APS 

 108.000  

2 HAL APS On Premise – Rozszerzenie o dodatkowe 10.000 
Obiektów APS 

 50.000  

S1. Wartości netto udzielonych licencji Oprogramowania  
3 Modyfikacja nr 1 0  0 
4 Modyfikacja nr 2 0  0 
S2. Wartości netto Modyfikacji zainstalowanych na serwerze 0 
Pakiet SLA Business 12 0 0 
Pakiet SLA Business Premium  2.000 0 
Pakiet SLA Just in Time Business  5.000 0 
Roczna Kwota Serwisu = 20% * (S1 + S2 + Pakiet SLA)  

 
 

3. Roczna Kwota Serwisu jest kwotą netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek 
VAT zostanie doliczony zgodnie ze stawkami i przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia 
faktury. 
 

4. Wymienione opłaty będą dokonywane przez Nabywcę na podstawie faktury pro-forma w ciągu 7 dni od 
jej wystawienia przez HOST. Po dokonaniu zapłaty przez Nabywcę, HOST w ciągu 3 dni wystawi 
Nabywcy Fakturę VAT.  

 
5. Opłata z tytułu realizacji Umowy Serwisowej będzie płatna przez Nabywcę jednorazowo z góry za 

dany rok. 
6. W przypadku nie uregulowania przez Nabywcę, w przewidzianym terminie, opłaty o której mowa 

powyżej, HOST ma prawo do wstrzymania własnych zobowiązań wobec Nabywcy wynikających z 
Umowy Serwisowej, do momentu wpływu tejże kwoty na rachunek bankowy HOST.  
 



7. Jeżeli Nabywca nie ureguluje opłaty za serwis w terminie 2 miesięcy, HOST może rozwiązać niniejszą 
Umowę Serwisową bez zachowania okresu wypowiedzenia.  
 

§ 11 
Koszty dodatkowe 

1. Niezależnie od opłaty za serwis Nabywca jest zobowiązany pokryć HOST tzw. koszty dodatkowe 
tytułem wynagrodzenia dodatkowego lub zwrotu wydatków poniesionych przy świadczeniu 
konkretnych usług przewidzianych Umową Serwisową. Na opłaty dodatkowe złożą się: 

o Koszty diet i podróży pracowników HOST w przypadku podróży poza siedzibę HOST – wg 
obowiązujących ustawowo stawek liczonych od siedziby HOST do Nabywcy w dwie strony;  

o Koszty ponad limitowych konsultacji - w przypadku zaistnienia sytuacji, w której istnieją 
realne przesłanki do przekroczenia limitu konsultacji. 

HOST zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Nabywcę o tym fakcie mailem. 

§ 13 
Okres obowiązywania i warunki rozwiązania umowy serwisowej 

 
1. Niniejsza Umowa Serwisowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od daty … . 

 
2. Nabywca ma prawo do rozwiązania Umowy Serwisowej z zachowaniem 6 miesięcy okresu 

wypowiedzenia. W takim przypadku opłata za serwis ulega zwrotowi proporcjonalnie do opłaconego i 
niewykorzystanego okresu świadczenia usług.  
 

§ 14 
Utrzymywanie starych wersji Oprogramowania i Modyfikacji 

 
1. W przypadku nie zaktualizowania przez Nabywcę wersji Oprogramowania, w ciągu pierwszego roku 

od wejścia na nowej wersji Oprogramowania, HOST zastrzega sobie prawo do jednostronnego 
podwyższenia Rocznej Kwoty Serwisu z tytułu realizacji Umowy Serwisowej o 10% w pierwszym 
roku, a o 20% w każdym następnym roku. 

2. HOST ma prawo do rozwiązania Umowy Serwisowej w przypadku nie zaktualizowania przez Nabywcę 
wersji Oprogramowania, w ciągu 5 lat od wejścia nowej wersji Oprogramowania na rynek. 

§ 15 
Poufność 

1. HOST zobowiązuje się do nie kopiowania, nie przetwarzania i nie udostępniania danych Nabywcy bez 
jego pisemnej zgody.  Informacje poufne obejmują: 

o informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji lub 
udziałów w przypadku Spółek Prawa Handlowego lub na wynik finansowy w przypadku 
innych podmiotów gospodarczych 

o plany handlowe, wiedzę techniczną, dokumentację licencyjną, biznes plany 
2. Obowiązek określony w punkcie 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnianych 

na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających z 
obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, firm badających księgi finansowe Nabywcy oraz firmy ubezpieczeniowej w której 
Wykonawca dokona ubezpieczenia opisanego w niniejszej umowie. 

3. Obie Strony mają prawo informowania o fakcie zawarcia niniejszej Umowy. 
4. Dostawca jest uprawniony do umieszczenia nazwy i logo firmy Nabywcy w swoich materiałach 

promocyjnych, a w szczególności na liście klientów.  

 
§ 16  

Postanowienia końcowe 



 
1. Wszelkie zmiany Umowy Serwisowej będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 
2. Umowa Serwisowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 

§ 17  
Załączniki 

 
 

Integralną częścią Umowy Serwisowej stanowią załączniki. 
 

Załącznik nr 1 - Service Level Agreement - SLA 
 

Załącznik nr 2 – Wykaz Modyfikacji 
 

 
 

HOST:        Nabywca: 
 

  
  



Załącznik nr 1 
Service Level Agreement - SLA 

 

Pakiet SLA  
Opłata 

miesięczna 
netto 

Czas 
reakcji 

Czas 
Obejścia 

Czas 
Usunięcia 

awarii 

Czas 
usunięcia 

błędu 

Czas 
usunięcia 

usterki 

Pakiet Business  0 PLN 15 min 2 dni 
robocze 

4 dni 
roboczych 

14 dni 
roboczych 

30 dni 
roboczych 

Pakiet Business 
Premium  2.000 PLN 5 min 4 godziny 1 dzień 

roboczy 
7 dni 

roboczych 
14 dni 

roboczych 
Pakiet Just in Time 
Business  5.000 PLN 1 min 1 godzina 4 godziny 2 dni 

robocze 
7 dni 

roboczych 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
Wykaz Modyfikacji 

 
L.p. Nazwa Modyfikacji Nakład pracy w 

MD 
 [ManDays] 

Stawka 
MD  

Wartość netto 

1     
2     
S2. Wartości netto Modyfikacji zainstalowanych na serwerze  

 


