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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Pojęcia i definicje 

Strony Umowy stwierdzają, że użyte definicje są zrozumiałe i nie powodują niejasności w treści 

Umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące pojęcia i definicje: 

1. Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego 

i Wykonawcy jednocześnie. 

2. Cel Umowy – przyczyny oraz oczekiwane wyniki, dla osiągnięcia których Strony podjęły 

współpracę i zawarły Umowę. 

3. Przedmiot Umowy – całokształt zagadnień realizowanych w ramach Umowy ukierunkowanych 

na osiągnięcie Celu Umowy. 

4. System – łączne określenie dla oprogramowania - Medicus On-Line, dla oprogramowania „części 

szarej”(system   Finus)   lub innego występującego u Zamawiającego, do którego prawa autorskie 

posiada Wykonawca, bez względu na nazwę handlową. 

5. Awaria – oznacza błąd Systemu, uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego 

części, który nie prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu. 

6. Backup – wykonanie kopii bezpieczeństwa danych pozwalających na odtworzenie 

i przywrócenie środowiska po wystąpieniu awarii, mające służyć do odtworzenia oryginalnych 

danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia; jakość odtworzonych danych powinna być 

dostosowana do ustalonego uprzednio poziomu ryzyka, który poniesie Zamawiający (poziom ryzyka 

determinuje cykliczność wykonywania backup'ów). 

7. Baza Danych – zbiór wszystkich danych zewidencjonowanych za pomocą Systemu. 

8. Błąd – powtarzalne działanie Systemu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, uniemożliwiające 

wykonanie części jego funkcji. 

9. Czas Roboczy – czas pracy liczony w Dni Robocze, w którym świadczona jest pomoc telefoniczna 

przy eksploatacji Systemu. 

10. Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

11. Dokumentacja – dokument papierowy lub elektroniczny opisujący System i zasady użytkowania 

Systemu. 

12. Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla błędów, usterek, awarii i stanów krytycznych. 

13. Godziny Robocze – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:00-18:00  

14. Konsultacja – usługa dodatkowa polegająca na świadczeniu usług doradczych. 

15. Konsultant Serwisowy – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje uprawniające do 

realizowania Serwisu. 

16. Naprawa – modyfikacja Systemu usuwająca błąd Systemu. 
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17. Partner – podmiot realizujący część przedmiotu Umowy jako podwykonawca. 

18. Pomoc Telefoniczna – świadczenie pomocy telefonicznej dotyczącej eksploatacji i korzystania z 

Systemu. 

19. Prace Powdrożeniowe/Opieka Powdrożeniowa – wszelkie prace w zakresie m.in. modyfikacji, 

generowania raportów, zestawień, rejestrów itp. oraz dostosowania oprogramowania Medicus On-

Line i oprogramowania „części szarej” (system Finus) do indywidualnych potrzeb Zamawiającego 

niezbędnych w celu realizacji zadań statutowych Zamawiającego. 

20. Procedura – schemat postępowania lub opis czynności, w jaki winien być realizowany określony 

fragment Przedmiotu Umowy. 

21. Publikacja – udostępnienie Systemu zawierającego zmienioną funkcjonalność. 

22. Serwer – sprzęt komputerowy, na którym zainstalowana jest baza danych wykorzystywana przez 

System. 

23. Serwis – usługa o charakterze technicznym, organizacyjnym, doradczym lub/ i szkoleniowym, 

przeznaczona do zapewnienia stabilnej pracy Systemu. 

24. Stan funkcjonalności - stan Systemu nie powodujący uciążliwości w użytkowaniu 

oraz nie wymagający podjęcia Zgłoszenia Serwisowego. 

25. Stan Krytyczny – nieprawidłowość Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu, 

utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej 

działalności przy użyciu Systemu. 

26. Upgrade – nowa wersja Systemu związana ze stworzeniem nowej funkcjonalności. 

27. Update – aktualizacja Systemu w wyniku zmian przepisów, związanych bezpośrednio 

i pośrednio z systemem ochrony zdrowia, w zakresie tej samej wersji Systemu. 

28. Usterka – działanie Systemu niezgodne z dostarczoną do niego dokumentacją, 

nie uwzględnienie przez to oprogramowanie znanych błędów platformy sprzętowej lub błędów w 

oprogramowaniu narzędziowym lub stanowiskowym, nie uniemożliwiające jednak wykonania jego 

funkcji. 

29. Wersja – okresowa Publikacja Systemu uwzględniająca Naprawy i zmiany dokonane 

w okresie od poprzedniej Publikacji Systemu. Wydanie Wersji obejmuje również opis nowej 

Funkcjonalności Systemu. 

30. Wydanie – okresowa Publikacja Systemu obejmująca nową funkcjonalność Systemu 

oraz nową Dokumentację. 

31. Zgłoszenie Serwisowe – procedura zgłaszania problemów z funkcjonowaniem Systemu 

u Zamawiającego. 

 


