
Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest świadczenie usługi serwisu Systemu PACS funkcjonujący u
Zamawiającego.
Systemy, które należy objąć kontraktem serwisowym w trybie 24/7:

1. System PACS AGFA Impax 6.6.1 – oprogramowanie
2. QSTAR DDR do obsługi archiwizacji długoterminowej na bibliotece taśmowej –

oprogramowanie (SN 468782)

Zakres  usługi obejmuje w szczególności:

1. Obowiązki Wykonawcy
1. Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu PACS poprzez kontrolę

zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu PACS poprzez
uruchomienie systemu do automatycznego zdalnego monitorowania najważniejszych
elementów sprzętowych i oprogramowania PACS oraz proaktywnego powiadamiania serwisu
o potencjalnych problemach w celu ich jak najszybszego rozwiązania, a tym samym
minimalizacji ich wpływu na komfort pracy użytkowników.

2. Wsparcie dla oprogramowania Systemu PACS w zakresie usuwania bieżących dysfunkcji pod
rygorem gwarantowanych czasów reakcji ze strony Wykonawcy na poziomie odpowiednio dla
różnego rodzaju zdarzeń serwisowych:

• awaria - gwarantowany czas reakcji wynosi do 4 godzin od momentu zgłoszenia
dysfunkcji do Wykonawcy, natomiast czas naprawy maksymalnie do  48 godzin

• problem - gwarantowany czas reakcji wynosi do 24 godzin w dni robocze od
momentu zgłoszenia dysfunkcji do Wykonawcy, natomiast czas naprawy do 72
godzin w dni robocze

• usterka gwarantowany czas reakcji wynosi do 48 godzin w dni robocze, natomiast
czas naprawy do 120 godzin w dni robocze

3. Wsparcie dla oprogramowania Systemu PACS ma być realizowane w trybie 24/7 tj. przez 365
dni w roku i 24 godziny na dobę.

4. Instalację poprawek serwisowych (updates) do oprogramowania PACS dotyczących
posiadanej wersji     i konfiguracji.

5. Potwierdzanie elektroniczne przyjęcie zgłoszenia wraz z numerem zgłoszenia, po rejestracji
zgłoszenia serwisowego w systemie Wykonawcy,

W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy platformy sprzętowej (HW), co leży w gestii
Zamawiającego, czasy reakcji i naprawy liczą się od momentu pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego do Wykonawcy wykonania tej naprawy i przywrócenia pełnej sprawności
platformy sprzętowej.

II.    Wykonywanie usługi serwisowej Systemu PACS  będzie realizowane przez Wykonawcę
dysponującego co najmniej  1 osobą posiadającą autoryzację producenta do wykonywania usług
serwisowych dla systemów będących przedmiotem niniejszego postępowania



III. Obowi ązki Zamawiającego:
1. Utrzymania infrastruktury informatycznej umożliwiającej Wykonawcy wykonywanie usług

serwisowych za pośrednictwem łącza do komunikacji zdalnej.
2. Dbanie o właściwe warunki pracy dla sprzętu komputerowego w tym o zapewnienie

odpowiedniej temperatury i wilgotności w serwerowni poprzez właściwą instalację
klimatyzacyjną oraz czystość i okresowe konserwacje sprzętu komputerowego (HW).

3. Zabezpieczenie Systemu PACS przed działaniem złośliwego oprogramowania w tym w
szczególności wirusów komputerowych oraz zabezpieczenie Systemu PACS przed dostępem
przez niepowołane lub nieautoryzowane osoby.

4. Wykonywanie i bezpieczne przechowywanie drugiej kopii bezpieczeństwa bazy danych Systemu
PACS

5. Naprawa platformy sprzętowej (HW).

IV. Definicje

System AGFA IMPAX – należy przez to rozumieć oprogramowanie Agfa Impax 6.x funkcjonujący u

Zamawiającego.
Awaria  – należy przez to rozumieć incydent spowodowany błędem Oprogramowania Systemu
AGFA, uniemożliwiający korzystanie z Funkcji Podstawowej Systemu AGFA

Problem – należy przez to rozumieć incydent spowodowany błędem Oprogramowania Systemu

AGFA uniemożliwiający korzystanie z istotnego zakresu jego funkcji

Usterka – należy przez to rozumieć incydent oznaczający działanie Oprogramowania Systemu AGFA

w sposób utrudniający jego normalne użytkowanie

Funkcja Podstawowa - należy przez to rozumieć funkcję Systemu AGFA IMPAX, która jest

bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego do prowadzenia podstawowej działalności

diagnostycznej.

Tryb 24/7 – świadczenie usługi wsparcia serwisowego 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku.

Czas reakcji – należy przez to rozumieć kontakt inżyniera serwisu Wykonawcy z Zamawiającym w

celu weryfikacji dysfunkcji oraz przystąpienia do jej usunięcia.

Zgłoszenie Serwisowe – należy przez to rozumieć informację Zamawiającego o nieprawidłowościach

w działaniu Systemu AGFA IMPAX przekazaną do Wykonawcy zgodnie z zasadami opisanymi.

Funkcja– należy przez to rozumieć funkcjonalność Systemu AGFA IMPAX pozwalającą na

realizację przez Zamawiającego czynności wprowadzania, przechowywania, zmiany oraz przeglądania

danych

Łącze odległe bądź Łącze do komunikacji zdalnej – należy przez to rozumieć połączenie

teleinformatyczne wraz z koniecznym sprzętem i oprogramowaniem, umożliwiające podjęcie działań

serwisowych Systemu z siedziby Wykonawcy – skonfigurowane połączenie sieciowe lub internetowe

umożliwiające transmisję danych.


