
 

Warunki świadczenia usługi (SLA) i serwisu (SAAS) 

Niniejszy dokument określa warunki udzielenia wsparcia w zakresie działania Oprogramowania/Usług          
InteliWISE w związku z umową o wdrożenie Oprogramowania InteliWISE lub o świadczenie Usług InteliWISE w               
modelu SaaS („Umowa”), zawartej przez Klienta („Zamawiającego”) z InteliWISE S.A. („Wykonawcą”). 
 

§ 1 

Definicje 

Wyrazy nie zdefiniowane odrębnie poniżej, a pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Umowie.  
 
1. Gwarantowana dostępność – gwarantowany czas działania Usługi InteliWISE, definiowany w procentach,           

rozumiany jako dostępność (zdolność) Oprogramowania do poprawnego działania w ciągu okresu definiowanego            
jako miesiąc. 

2. Serwis Oprogramowania – działalność polegająca na zapewnieniu bezawaryjnego dostępu do Usług InteliWISE,            
a w przypadku wystąpienia Awarii na ich usuwaniu na zasadach określonych poniżej. 

3. Czas Naprawy - czas pomiędzy dokonaniem Zgłoszenia, a dostarczeniem Obejścia lub dostarczeniem            
rozwiązania usunięcia Awarii. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu pomiędzy zgłoszeniem gotowości do              
odbioru usunięcia Awarii, dostarczeniem Obejścia lub dostarczeniem rozwiązania usunięcia Awarii, a dokonaniem           
odbioru. Do Czasu Naprawy wlicza się jedynie godziny i dni, w których Wykonawca zobowiązany jest świadczyć               
Wsparcie Serwisowe (zgodnie z § 3 poniżej). 

4. Czas Reakcji - czas pomiędzy dokonaniem Zgłoszenia a momentem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad              
usuwaniem Awarii wraz z przekazaniem Zamawiającemu informacji o planowanych działaniach. Do Czasu Reakcji             
wlicza się jedynie godziny i dni, w których Wykonawca zobowiązany jest świadczyć wsparcie zgodnie z § 3 poniżej. 

5. Naprawa – usunięcie przyczyny zgłoszonej Awarii i przywrócenie stanu sprzed Awarii. 

6. Awaria – brak jakiegokolwiek dostępu do Usług InteliWISE. 

7. Obejście - oznacza przywrócenie możliwości korzystania z Usług InteliWISE, pomimo braku usunięcia przyczyny             
Awarii, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia Awarii. 

8. Zgłoszenie – przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy zgodnie z Umową zgłoszenie wystąpienia Awarii. 

9. RPO – (Response Point Objective) dopuszczalny czas utraty danych. 

10. RTO – (Response Time Objective) dopuszczalny czas usuwania Awarii. 

  
§ 2 

Warunki świadczenia i Zakres Wsparcia Serwisowego 

1. Gwarantowana dostępność Usług InteliWISE to 96.5% w skali miesiąca. Brak dostępności oznacza wystąpienie             
Awarii, na skutek której żadna z funkcji Oprogramowania wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy nie działa.                
Dostarczenie Obejścia oznacza przywrócenie dostępności do Usług InteliWISE.  
 

2. Informacja o dostępności  Usług InteliWISE jest publikowana na bieżąco na stronie https://status.inteliwise.com/  
 
 
3. Wsparcie Serwisowe obejmuje w szczególności: 

3.1.  przyjmowanie i realizowanie Zgłoszeń, 
3.2.  usuwanie Awarii. 

4. Do świadczenia Wsparcia Serwisowego może być wymagana aktualizacja kodu osadzającego w Serwisie (na            
witrynie bądź w aplikacji)  Zamawiającego.  

 
 

§ 3 
Godziny obowiązywania wsparcia 

1. Wsparcie Serwisowe (okna serwisowe) obowiązuje w godzinach od 8 do 17 w dni robocze czasu CET                
bądź odpowiednio CEST (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

2. Wszelkie prace związane z usuwaniem Awarii odbywać się będą w godzinach obowiązywania Wsparcia             
Serwisowego. 

3. Wykonawca na życzenie Zamawiającego będzie przekazywał wszelkie informacje związane z usuwaniem Awarii. 
§ 4 

https://status.inteliwise.com/


Czasy 

1. Poniższa tabela określa gwarantowane przez Wykonawcę Czasy Reakcji i Czasy Napraw w oknach serwisowych.  
 

Kategoria Czas 
Reakcji  

(w oknach 
serwisowyc

h) 

Czas Naprawy 
lub 

dostarczenia 
Obejścia  

(w oknach 
serwisowych) 

 
 

Kara umowna za niedotrzymanie 

1. Kategoria 1 – całkowity brak      
możliwości korzystania z   
Oprogramowania lub brak możliwości    
działania jego krytycznych funkcji,    
które wskazane zostały poniżej w pkt 2       
pod niniejszą tabelą. 

1h 8h 1/30 sumy opłat netto z Abonamentu 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia przekraczający 

dopuszczalny Czas Naprawy, chyba 
że opóźnienie powstało z winy 

Zamawiającego 
2. Kategoria 2 - brak możliwości      
działania niekrytycznych funkcji   
Oprogramowania (lub jakakolwiek inna    
Awaria).  

4h 24h 1/60 sumy opłat netto z Abonamentu 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia przekraczający 

dopuszczalny Czas Naprawy, chyba 
że opóźnienie powstało z winy 

Zamawiającego 
 
2. Krytyczne funkcje Oprogramowania stanowią:  

a. niemożność odebrania wiadomości tekstowej przez konsultanta, niemożliwość wysłania wiadomości         
tekstowej przez konsultanta, użytkownika lub system zamawiającego, dla wdrożeń posiadających          
odpowiednie integracje, niemożność odczytania wiadomości tekstowej przez konsultanta i użytkownika,         
niemożność odczytania wiadomości przez Chatbota (Wirtualnego Doradcę) lub Live Chat, 

b. niemożność odebrania wiadomości głosowej przez konsultanta, niemożliwość wysłania wiadomości         
głosowej przez konsultanta i użytkownika,, niemożność odczytania wiadomości przez rozwiązania          
obsługujące głos (voice),  

c. niemożność odebrania wiadomości wideo przez konsultanta, niemożliwość nadana wiadomości wideo          
przez konsultanta i użytkownika, niemożność odczytania wiadomości wideo przez konsultanta i          
użytkownika, w przypadku rozwiązania obsługującego wideo (wideopołączenie). 

3. Pozostałe funkcje Oprogramowania stanowią jego funkcje niekrytyczne. 
4. Czas odpowiedzi Oprogramowania na jakiekolwiek zapytania tekstowe - mierzony jest algorytmem, nazwany 95             

percentylem, który polega na cyklicznej rejestracji obciążenia łącza np. dla interwału 5 minut opierając się na               
pomiarze wolumenu przesłanych danych w interwale czasu i podzieleniu go przez 300 sekund. Po zakończeniu               
okresu rozliczeniowego trwającego np. 30 dni, 8640 próbek jest sortowane malejąco. 5% próbek (432 próbki) o                
najwyższej wartości jest odrzucane. Odrzucenie 5% najwyższych próbek ma na celu uniknięcie powiązania             
wartości należności od chwilowych wyjątkowych zdarzeń i błędów rejestracji.  

5. Zamawiający oświadcza, że parametry RTO i RPO dla usług objętych Umową wynoszą: 
a. RTO – 24 godziny 
b. RPO – 24 godziny. 

6. Wykonawca gwarantuje, że czas naprawy Awarii będzie zgodny z wartością parametrów RTO i RPO. 
 

§ 5 
Kanały monitoringu oraz zgłoszeń  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych pocztą elektroniczną         
(support@inteliwise.com). 

2. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane zgodnie z wymaganiami czasowymi określonymi w niniejszym dokumencie. 
3. Monitoring Oprogramowania, w zależności od monitorowanego systemu, jest realizowany przez narzędzia typu            

Monit oraz narzędzia sprawdzające dostępność systemu z zewnątrz sieci. 
 

§ 6 
 Zasady Wsparcia Serwisowego 

1. Wykonawca ponosi koszty usługi serwisowej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić obsługę zgłoszeń w udostępnionym przez Wykonawcę systemie           

zgłoszeniowym. System zgłoszeniowy będzie powiadamiał mailowo Wykonawcę o zgłoszeniach związanych z           
Oprogramowaniem/Usługą InteliWISE. 

3. Strony przewidują aktualizację Oprogramowania wykorzystywanego w ramach Usług InteliWISE. O terminie          
aktualizacji Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni wraz z informacją czy w tym czasie               
Oprogramowanie będzie dostępne a jeżeli nie to ile potrwa jego niedostępność. W sytuacjach krytycznych, np.               
atak cybernetyczny, ochrona danych klienta lub stabilności całego systemu, Wykonawca zastrzega prawo do             
bezzwłocznej, niezapowiedzianej aktualizacji Oprogramowania, o której niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.  

mailto:support@inteliwise.com


4. Wykonawca może, co pewien czas sugerować aktualizację kodu osadzającego Oprogramowania w Serwisie            
Zamawiającego .  

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia Wsparcia Serwisowego w przypadku: 
a. Dokonania przez Zamawiającego lub osobę trzecią modyfikacji kodu Oprogramowania bez zgody Wykonawcy            

(nie dotyczy Usług InteliWISE świadczonych w modelu SaaS), 
b. Używania przez Zamawiającego lub osobę trzecią kodu Oprogramowania w sposób niezgodny z            

dokumentacją użytkownika i administratora przekazaną przez Wykonawcę (nie dotyczy Usług InteliWISE           
świadczonych w modelu SaaS), 

c. Braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie ulepszeń technicznych w kodzie instalacyjnym na witrynie            
Zamawiającego, rekomendowanych przez Wykonawcę, o ile są one niezbędne do prawidłowego działania            
Oprogramowania i nie powodują utraty jakichkolwiek funkcjonalności Oprogramowania , 

d. Wystąpienia problemów wynikających z przyczyn leżących w oprogramowaniu innym niż Oprogramowanie           
lub wynikających z przyczyn leżących w sprzęcie, o ile inne oprogramowania lub sprzęt Zamawiającego nie są               
zgodne z wymaganiami Wykonawcy należycie udostępnionymi Zamawiającemu lub Awaria tkwi w takim           
sprzęcie lub oprogramowaniu.  


