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uMowA NR ../../..

W RAMACH REALIZACJI PRO,IEKTU ,,UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO.ROZLICZENIOWEGO
DLA NlEKTÓRYCH SEKToRóW lNFRASTRuKTuRALNYCH oRAz DzlAŁALNośo PRosUMENcKlEJ,,

zawańa w '.....'..........'...........'''...... w dniu ........'.............''....'......'.' pomiędzy stronam i:

Re8ionalną |zbą Przemysłowo-Handlową w Gliwi.a.h z siedzibą w Gliwicach, kod' poczt' 44-10ą ul'

Zwycięstwa 36, posiada'ącą numer NlP 631'00_24_966, REGoN 003505344 zarejestrowaną w sądzie
Rejonowym W Gliwjcach, x Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs

0000047024 reprezentowaną Przez:

Wiktora Pawlika - Prezesa lzby

Jerzego cieślara - WicepreŻesa lzby,

zwanym w dalszej części umowy ,,2amawiaiącym",

a

wpisanym do .'''..'..'''..'''.....'''..''....''..' prowadzonego prŻez .''..'''...'''.'''...''''..'''' pod nr XRs ''.....'..'''...,
ReBon '.''..''..''..''..'', NlP .'''.''''.'''''.'''.., o kapitale zakładowym .....'.''..... / ....'','........'''''','
przedsiębiorcą prowadzącYm dz;ałalność gospodarczą pod firmą ,,................................., wpisaną do
centralnej Ewidencji lnformacjio Działalności Gospodarczej NlP.''.'''...''...''...., Regon ..'''.''''''.'''.''.'',
w imieniu którego działają|

zwanym W dalszej części umowy ,,Wykonawcą",

zwanymi da lej ,,Stronami",

strony zawierają Umowę o następującej treściI

ośWnDczENlA sTRoN

Wykonawca ośwjadcza, że posiada odpowjednie przygotowanie, merytoryczną wiedzę
i doświadczenie wymagane pfzy realjzacji przedmiotu Umowy oraz, że wYkona przedmlot
niniejszej umowy z zawodową starannoścją wymaganą od profesjonalistów'

wdrożenie sYsTEMU oraz ModulóW nastąpi z8odnie z Umową, w szcze8ólności specyfikacl'ą oraz
Harmonogramem.

Wykonawca oświadcza, że dane wynikające z odpisu z KR' które8o kopia stanowizałącznik nr 10
do Umowy są aktualne i nie zaszły żadne zmiany pomiędzy dniem je8o wydania a dniem zawarcia
niniejszej Umowy' Ę

I

3_

2.

r9 ,'utwoŻenie centlum pomiarowo-aozliczeniowego
dla niektórych sektorów inłrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiai''
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5I DEFINIOE

1' o ile nie zapisano inaczej, następujące terminy lub zwroty, użyte w njniejszej Umowie, mają

następujące znaczenie:

a' ,,Dokumentacia" - oznacza dokumentację opracowaną przeŻ Wykonawcę w ramach

Umowy, a W szcze8ólności dokumentację techniczną opisującą ModułY, dokumentację
Użytkownika Modulów, dokumentację Kodu Źródłowego Modułów oraŻ dokumentację
powykonawczą' Dla uniknięcia Wątpliwości strony potwierdŻają. że pojęcie

,,Dokumentacji" nie obejmuje dokumentacji dostarczonej prŻez Wykonawcę w zwiąŹku z

realiŻacją Umowy, która nie została opraaowana w ramach Umolvy, a w szczególności
Dokumentacji Modułów będących oprogramowaniem Gotowym/oprotramowaniem
coTs oraz Dokumentacją oprogramowania standardowego-

b' ,,Dokumentacja SY5TEMu' - oznacŻa dokumentację techniczną opisującą sYsTEM,
dokumentac]'ę Użytkownika sYsTEMU, dokumentację Kodu Źródlowego sYsTEMU oraz

dokumentację powykonawczą autorstwa wykonaWcy.

c' ,,Dokumentaaia oprogramowania standardowe8o" - oznacza dokumentację autorstwa
osób trzecich, opisującą oprogramowanje standardowe, jeżeli jest dołącŻana do
oprogramowania standardowego prŻeŻ producenta te8o opro8ramowania
standardowe8o. Dokumentacja oprogramowania standardowego objęta jest

standardową licencją producenta opro8ramowanió standardowego.

d' ,,Dzień roboczy" - oznacŻa każdy dŻień, w godzjnach roboczych, od poniedzialku do
piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RŻeczypospolitej
Polskiej. W przypadku,8dy Umowa nie określa terminu ]'ako,,dŻień kalendarŻowy"
przyjmuje się, źe termin liczonY jest w dniach roboczych'

e' ,,Dzień kalendarzowy" - oznacza każdy dzień od poniedŻiałku do niedzjeli'

f. ,,Godziny robocze" - oznacza godziny od 8r00 do 16r00 w dniach roboczych.

g' ,,lnformacje Poufne" ' wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotycŻące

działalnościjednej że stron, do których druga strona (lub osoby fizyczne działające w jej

imieniu) uzyskała dostęp w związku Ż wykonywanjem niniejsŻej Umowy, z zastrzeźeniem
poufności' lnformacjami Poufnymi są w szczególności informacje finansowe,
organizacyjne, technolo8iczne oraz inne informacje o dŻiałalności jednej 2e stron
Umowy, które mają wartość 8ospodarczą i mogą być uznane za poufne lub zostały

udostępnione dru8iej stronie z Żastrzeżeniem poufności.

h. ,,Kod Źródłowy Modułu" - oznacza kod źródłowy Modułów opracowanych prŻez

Wykonawcę w ramach UmoWY'

i. ,,Kod Źródłowy SYSTEMU" - ozna€za kod źródłowy 5YSTEMU autorstwa Wykonawcy, w
tym Modułów będących oprogramowaniem GotoWym/opro8ramowanie coTs'

j' ,,Licencia" - oznacza warunki korzystania z sYsTEMU jjego ModułóW w części dotyczącej

oproBlamowania Gotowego/oprogramowania coTs, określone w załącznjku nr 10 do
Umowy.

k. ,,Moduł" _ oŻnacza moduly stanowiące inte8ralną część sYsTEMU, które Żostaną

opracowane przez Wykonawcę jako opro8ramowanie Dedykowane lub dostarczone
przez Wykonawcę jako opro8ramowanie Gotowe/opro8ramowanie coTs, zgodne z

wymaganiami funkcionalnymj określonymi w specy kacji. Wykonawca przenosi na

zamawjającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Dedykowanego, na

warunkach określonych w Umowie' W przypadku,8dy Moduł zostanie oparty na

''UtworŻonie contrum pomiarowo-lo2liczeniowego
dla niektórych sektorów in'rastluktulalnych oraz działalności prosumenckiei''
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Projekl Współfinansowary ze ślodkóW Europejskiego Funduszu Rozwo]u RegionaLnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

gotowym roŻWiązaniu Wykonawcy Lub osoby trŻeciej (oprogramowanie

Gotowe/oprogramowanie coTs), Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub zapewni
zamawiającemu prawo do korzystania i rozpowszechniania Modułu, na Warunkach

określonych W Licencji. Dla Uniknięcia wątpliwości strony potwierdŻają, że Modułem nie
jest Oprogramowanie Standardowe.

,,oprogramowanie" - oznacza produkt, stanowiącY program komputerowy typu
Oprogramowanie Dedykowane lub Oprogramowanie Gotowe/Oprogramowanie COTS

lub Oprogramowanie Standardowe.

,,oprogramowanie Dedykowane" _ oŻnacza oprogramowanie WytworŻone
(opracowane) prŻez Wykonawcę w ramach LJmowy, specjalnie na potrŻeby

Zamawiającego w ramach niniejsŻej Umowy, Żgodnie ze specyfikacją, jeźeli dla
Wvkonania Umowy niezbędne będzie Wytworzenie (opracowanie) prŻez Wykonawcę
Oprogramowania Dedykowanego,

,,Oprogramowanie Gotowe", ,,Oprogramowanie CoTs" - oprogramowan e typu
commercial of the she]f software, ]icencjonowane przez Wykonawcę lub strony trzecLe,

dostarczane w formie gotowego 2amknięte8o produktu' Wykonawca udzie]i lub 2apewni

icencie/sublicencje na Oprogramowanie Gotowe/Oprogramowanie COTS na warunkach
okreś]onych W Licencji' D]a uniknięcia Wątpliwości strony potwierdŻają, że

Oprogramowaniem 6otowym/Oprogramowanierr COTS nie jest Oprogramowanle

,,oprogramowanie standardowe" - opro8ramowanie systemowe/ baŻodanowe ]ub

narzędziowe niezbędne dla popraWnego dzialania iWdrożenia sYsTEMU oraz Modułów,
licencjonowane prŻeŻ renomowanych producentów oprogramowania, Wytwarzane
seryjnie, dostarczane W formie gotowego Żamkniętego prodUktu, dostępnego W systemie
sprzedaźv' WVkonaWca zapewni licencje/sub]icencje na oprogramowanie standardowe
na standardowych Warunkach licencyjnych ich producentóW'

,,Harmonogram" _ oznacŻa dokument zawierający szczegółoWy harmono8ram dostawy
sYsTEMU, opracowania/dostawy ModułóW oraz Wdrożenia, stanowiący załącznik nr 1 do

,,specYfikacja" - oznacza dokurnentację zapytania ofertowego' stanowiącą ZalącŻnik nr 1

,,sŻcŻegółowy opis przedmiotu zakupu" do Zapytania ofertowego, op]sującą szczegółowo
koncepcję sYsTEMU'

,,sYsTEM" - oznacza system dla uruchomienia centrum rozlicŻania medióW - system
informatyczny Wyposażony co najmniej w funkcjona ność opisaną W specyfikacji, będący
przedmiotem Zapytania ofertowego realizowanego w ramach projektu,,Utworzenie
centrum pomiarowo_rozlicŻeniowego d a niektórych sektoróW infrastruktura nych oraz
działalności prosumenckiej", W ramach Programu operacyjnego lnnowacyjna
Gospodarka 20a7-2013, Paddziałania 5'1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o
Żnaczeniu ponadregiona nym, Współfinansowanego prŻez Unję Europejską 2

Europejskiego FundUszu RozwojL'] Regionalnego, umożliWiający ZamaWiającemu
koruystanie Ż funkcjonalności zgodnie z€ specyfikacją' sYsTEM moźe sktadać sie
z Oprogramowania Dedykowanego, Oprogramowania Gotowego/Oprogramowania COT5

lll

oraz Oprogramowania Standardowego,

s' ,,lnstruktaź"- oznacŻa instruktaże prowadzone przez Wykonawcę W siedzible T
zamawiającego, których celem jest prŻygotowanie UżytkownikóW do korzystania z Ea

,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

Biulo Prcjeklu: Regiona na lzba Pźemys]owo_Ha'rdlowa WG wicach
u Zwycreslwa 36,44 100 Gliw).e.Iel +4A3233137 27,faks:+48 32 238 96 30,
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SYSTEMU, Żgodnie Ż Warunkami okreś onymi w specYfikacj], a takźe samodzielnego
ŻarządŻania sYsTEMEM oraz Modulami (Transfer Wiedzy)'

t. Umowa ' oŻnacŻa niniejsŻą umowę wraŻ Ż wymienionymi i dołączonymi do nie]'

zatącznikami'

u' [',stawa - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r' o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DŻ. U. 1994 r' Nr 24 poŻ' 83 Ż późn' 2m.).

V. ,,Wdlożenie"- oŻnacza prŻeprowadzenie przeŻ WYkonawcę insta|acji oraŻ konfi8uracji
sYsTEMU na posiadanej przez ZamaWiającego infrastrr.]kturze sp.zętowo-programowej
oraŻ implementacji opracowanych/dostarczonych ModulóW u zamaWiającego oraz
przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz zamaWiające8o lnst(uktaźy. opis
infrastruktury sprzętowej Zamawiające8o określony jest w Zalączniku nr 13 do Zapytania
ofertowego,

w. ,,zapytanie o'eńowe" - oznacŻa zapytanie ogłoszone przez Zamawiające8o W dniu 13

lutego 2015 (. ff o!/ozls.I/2oL5, pn. ,,zakup licencji na system dla uruchomienia
centT!m rozliczania medióW", stanowiące podstawę zawarcia niniejsŻej Umowy'

x' ,,zespól Wdrożeniowy Wykonaway" _ oŻnacza grupę pracown]ków Wykonawcy
utworzoną przez Wykonawcę na potrŻeby wykonania i na czas realiŻacji przedmiotu

y' ,,zespół Wdrożeniowy zamawiające8o" oznacza grupę pracowników zamaWiającego
utworzoną prŻeŻ ZamaWiające8o na potrzeby Wykonania i na cŻas realizacji przedmiotu
Umowy,

2- PowyżsŻe definicje użyte w liczbie pojedynczej mają odpowiednie znacŻenie W prŻypadku użycia
w licŻbie mnogiej'

62 PRZEDMIOT UMOWY

1' Przedmiotem UmoWY jest dostaWa i Wdroźenie sYsTEM U, Ż8odnie 2 Zapytaniem ofeńowym, tj,:

a' opracowanie projektu technicznego SY5TEMU i jego Modułów d]a kaźde8o Etapu

odrębnie, rgodnego /e specyf ikac|ą;

b' opracowanie i dostarczenie opro8ramowania Dedykowanego wchodzącego W skład

sYsTEMU ijego Dokumentacji oraz prŻeniesienie na Zamawiającego autorskich praw

majątkowych do oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacjioraz Kodu Źródłowe8o
opro8ramowania Dedykowanego (jeżeli opracowanie opro8ramowania DedYkowanego
jest kon eczne dla wykonania Umowy);

c' Dostarczenie oprogramowania Gotowego/oprogramowania coTs wchodzącego W sktad

sYsTEMU oraz udzjelenie lub zapewnienie zamaWiającemu licencji/sublicenc]i na

korzystanie Ż opro8ramowania Gotowego/opro8ramowania coTs ijego Dokumentacji;

d' DostaWa ZamaWiającemu Dokumenttscji sYsTEMU oraz Kodu żrodlowego sYsTEMU;

e. Wdroźenie sYsTEMU ora2 ModułóW w organizacji zamawiającego'

2. Wykonawca dostarcŻy oprogramowanie niezbędne do realizacji PrŻedmiotu lJmowy, udŻieli lub
zapewni icencje/sublicencle na Oprogramowanie Gotowe/Oprogramowanie COTS,

Dokumentację 5YsTEMU, oprogramowanie standardowe, Dokuńentację opro8ramowania
standardowe8o olaŻ prŻeniesie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i oprogramowania
Dedykowane8o opracowanych (WytworŻonych)w ramach reali2acji PrŻedmiotu Umowy'
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3' Wykonawca udzjeli zamawiającemu 8warancji jakości na sYsTEM, na Żasadach określonYch w 59
niniejszej Umowy.

4' Wykonawca Żobowiązany jest wsparcia i utrŻymanió sYsTEMU (Usługi serwisu) wdrożone8o W
or8anizacjiZamawiające8o, na zasadach okreś onych w 59 niniejszei UmowY'

3.

2.

4_

1.

z.

93 SYSTEM

W odniesieniu do oprogramowania Gotowe8o/oprogramowania coTs wchodzące8o w skład
sYsTEMU, Wykonawca udzieli stosownych nieWYlącznych ]icencji/sub]icencji bądź dostarczy
ni€wyłączne licencje od producentów tego oprogramowania Gotowego/oprogramowania coTs'
W stosunku do oprogramowania Dedykowanego Wchodzącego w sklad SYSTEMU, autorskie
prawa majątkowe zostaną przeniesione na zamawiającego na Warunkach określonych W 915

Wykonawca oświadcza, źe oprogramowanie wchodŻące W skład sYsTEMU wolne będzie od wad
fiŻycznych i prawnych oraŻ nie toczą się j nie będą toczyć się źadne postępowania, których
przedmiotem jest to Oprogramowanie.

WykonaWca oświadcŻa, że oprogramowanie będzie Wolne od mechanizmów blokujacych iego
funkcje oraŻ od wirusów, koni trojańskich, robakóW i innych złośliwych i szkodliwych pro8ramow
oraz kodu.

sub]icencje/licencje na korzystanie Ż opro8ramowania Gotowego/oprogramowania coTs
udzielane będą ZamaWiającemu na zasadach bezterminowej llcencji niewyłącŻnej, W ramach
wyna8rodzenia określone8o w Umowie oraz beż koniecŻności uisŻcŻania prŻez Zamawia]ące8o na
rzecz producenta dostarcŻonego oprogramowania Gotowego/opro8ramowania coTs
jakichkolwiek dodatkowych oplat ponad te które wynikają z nin'ejszej l]rnowy. Licencje na
opro8ramowanie Gotowe/oproglamowanie coTs udzielone Żostaną na Warunkach określonYch
w Licencji.

94 MODUIY
Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do ModułÓW autorstwa WykonaWcy przysiugiwać mu będą
WyłącŻne prawa autorskie w rozumieniu Ustawy. W przypadku Modułów będących
oprogramowaniem Dedykowanym, prŻeniesienie autorskich praw majątkowych do W/W
ModL.]łów na rzec2 zamawiające8o, nastąpi na warunkach określonych w 515 Umowy. W
przypadku, gdy Moduł zostanie oparty na gotowym rozwiązaniu WykonaWcy lub osoby trŻeciej
(oprogramowanie Gotowe/opro8ramowanie coTs), Wykonawca Lrdzie]i Zamawiającemu lUb
zapewni Zamawiającemu prawo do kor?ystania 2 W/w Modułu, na Warunkach określonych W
Licencji.

Wykonawca oświadcza, ż€ Moduły będą wolne od wad fizycŻnych i prawnych oraz nie będą
toczyć się źadne postępowania, których przedmiotem będą Moduly.

Wykonawca ośWiadcza, że ModułY będą Wolne od mechaniŻmów blokujących jego funkcje i

wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych złośliwych iszkodliwych pfogramów oraz

sublicencje//icencje na korzystanie Ż Modułów będących oprogramowaniem
Gotowym/oplogramowaniem coTs udzielane będą zamawiającemu na zasadach bezterminowej
licencji/sublicencji niewyłącznej, w ramach wYna8rodzenia określonego w Umowie oraz bez
koniecŻności uiszczania przeŻ Zamawjającego na rzecŻ producenta dostarcŻonego

,,Utworzenie cent.um pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych olaz działalności prośumenckiei''
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opro8ramowania GotoweBo/oprogramowania coTs jakichko]wiek dodatkowych opłat'
Licencje/sublicencje na oprogramowanie Gotowe/oprogramowanie coTs udzielone zostaną na
Warunkach określonych W Licencji'

95 WoRożENlE
1' W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca ]'est zobowiaŻany do:

a) opracowania projektu technicznego sYsTEMU oraz Modułów dla każdego Etapu odrębnie,

b) dostarczenia i zainstalowania sYsTEMU na platformie sprzętowo_programowej
zamaWiającego,

c) zaprojektowania oraz opracowania lub dostarczenia ModułóW, a także imp]ementacji
ModułóW w sYsTEMlE,

d) konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i platformy sprzętowo programowej
Żapewnianej przez zamawiające8o dla WdroŹenia sYsTEMU oraz ModutóW,

e) przeprowadŻenie testóW systemowych, inte8racyjnych, WYdajnościowych i odbiorczych
sYsTEMU oraz Modułów,

f) przygotowanie oraz realiŻacja audytu bezpiecŻeństwa sYsTEMU oraz ModułóW,
g) przeprowadŻenielnstruktażu,

h) uruchomienie produkcyjne sYsTEMt-] oraz Modułów,

2. Wdrożenie Wykonywane będzie w zakresie funkcjonalnym określonym w specyfikacji, zgodnie
z Harmonogramem.

3' Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować na piśm]e zamawiająceso o wszelkich
Żagrożeniach, trudnościach cŻY przeszkodach ŻWjązanych z Wykonywaniem l]mowy, w tym także
okolicznościach leźących po stronie zamawiającego, które mo8ą mieć Wpływ na jakość, termin,
bądź zakres prac objętych l']moWą. Zamawiający jest zobowiąŻany niezwłocŻnie przedsięWŻiąć
kroki W ce]u usunięcia prŻesŻkód Żwiązanych z Wykonanjem Umowy, leżących po stronie
ZamaWiające8o, a pisemnie ŻgłosŻonych przez WykonaWcę'

4' WykonaWca 2obowiąŻany jest do opracowania projektu technicŻnego dla każdego Etapu
odrębnje, zgodnego ze specyfikacją. Projekt techniczny podlega odrębnemu odbiorowi i określa
miqdzy innymi Oprogramowanie Dedykowane i Oprogramowanie Gotowe/Oprogramowanie
coTs oraz oprogramowanie standardowe, które Żostanie Wykorzystane prŻez Wykonawcę we
Wdrożeniu SY5TEMU ijego ModułóW W rarnach danego Etapu' Zamawiający zobowiązanyjest do
dokonania odbioru projektu technicznego d]a danego Etapu w terrninie dziesięciu (5) dni od dnia
zgłoszenia prŻez Wykonawcę gotowości do odbioru albo Żgłoszenia ewentualnych uwag i
zastrŻeżeń do prŻedmiotu odbioru' W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu uŻnaje
się, źe zamaWiający przyjął projekt techniczny dla danego Etapu beŻ uwag i zastrŻeżeń. W
prŻypadku Żgłoszenia przez Zamawiające8o uwag lub zastrŻeżeń, WykonaWca Żobowią2any j'est
do ich uWŻglednienia, jeżeli są Ża5adne, i ponownego ŻgłosŻenia gotowości projektu technic2nego
do odbioru- W przypadku, gdy strony nie uzgodnią Żałożeń projektu technicznego pomimo
dWukrotnej poprawy projektu technicŻnego, każda Że stron może rozwiązać ninie]szą Umowę
w części niewykonanej ze skutkiem natychmiastowym, nie później n]ż W terminie 14 dni od dnia
negatywnego zakończenia trŻeciego odbioru projektu technicznego. Projekt technicŻny określa
założenia j wymagania SYSTEMU oraz ModułóW dotvczącvch ich funkcjonalności w 2akresie \o
dotycŻącym danego Etapu' 
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5 Zamawiający potwierdzi odbiór projektu technicznego, podpisując WlaściWy Protokół odbioru
Projektu TechnicŻnego dla dane€o Etapu Wedlug wzoru jak dla Protokołu odbjoru Etapu' Projekt
TechnicŻny dla dane8o Etapu stanowi podstawę Wykonania te8o Etapu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia lnstruktaźu dla Użytkowników wskazanych
wŻezzamawiające4o, z8odnie z Harmono8ramem i Żgodnie Ż€ specyfikacją.

7' w czasie lnstruktażu zamawiający ma prawo do powie]enia materiaiów instruktażowvch oraz do
nagrywania lnstruktażu. Materiaiy te mogą być przekaŻYwane osobom trŻecim, uprawnionym do
korzystania Ż 5YSTEMU'

8 Zamawiający zobowiązany jest doiożyć wszelkich starań, abY proces lnstruktaż UżvtkownikóW
prŻebie8at sprawnie i beŻ zaklóceń, a w szczególności ZamaWiający zobowiązuje się Żapewn c
odpowiednie warunki do prżeprowadŻenia lnstruktażu, w tym:

a) udostępnić sa]ę do prŻeprowadŻenia Instruktażu wyposażoną w sieć LAN, rzutnik iekran;
b) zapewnić w ustalonych term]nach obecność osób Wytypowanych do udŻiału w lnstruktażu.

9 ]nstruktaź zostanie przeprowad2ony W formie warsŻtatóW dla osób wyznaczonych prŻez

Zamawiające8o' szczegółowe warunki lnstrUktażU okreśJa 5pecyfikacja'

10 ZamaWiający potwierdzi odbiór lnstruktaźu, podpisując właściwy Protokól odbioru Etapu,
zgodnie z Harmonogramem,

11 Zamawiający potwierdŻi prawidlowe przeprowadzenie poŻostałych eiementów Wdroźenia,
podpi5ując właściwy Protokół odbioru Etapu, zgodnie 2 Harmonogramem.

56 TERMIN REALIZAOI

1. Wykonawca zrealiŻuje Przedmiot LJmowy do dnia

4.

2.

3.

1.

2' szczegółowY Harmono8rarn określa Załącznik nr 1do Umowy.

57 oDBlÓR ETAPÓWTESW
Wykonanie kaźdego 2 etapów realizacji Umowy (,,Etapv") wymienionYch W Harmonogramie
Umowy zostanie potwierdzone protokołem podpi5anYm przez upoważniony(h przedstaWicieli
obu stron (,,Protokól odbioru Etapu").

PrŻedmiot ŻamóWienia zostanie Żrea]iŻowany w dWóch etapach:
. Etap 1 - obejmuje wdrożenie moduiu komunjkacyjnego oraŻ dostawę i instaiację

oprogramowania bazodanowego oraz narzędziowego do dnia 26'03'2015 r.

. Etap 2 - obejmLrje lnstalację pozostałych komponentów systemu, przeprowadzenie

instruktażu oraŻ odbiór końcowy całości prŻedmiotu zamóWienia do 29'05.2015 r'

Wykonawca powiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru danego Etapu z wyprŻedzeniem

dwóch (2) dni roboczych' zamawiający jest zobowiązany do dokonan]a odbioru i podpisania

Protokołu odbioru Etapu w terminie dziesięciu (5) dni roboczych licŻąc od dnia ŻgłosŻenia

prŻedmiotu Etapu do odbioru.

z zastrŻeżeniem us|' 4,5 i6 poniżej, W przypadku Żgloszenia przeŻ zamawiające8o zastrzeżeń w
trakcie dokonywania odbioru Etapu, itym samym odmowy podpisania Protokolu Odbioru Etapu,

Wykonawca jest zobowiąŻany na swój koszt usunąć ujawnione Wady w Wykonaniu Etapu llb

,,utwoĘenie centrum pomiarowo_rozliczoniowogo
dla niektórych sektorów infrastrukturalnfiii;;; i;ił;l].;;iń;;;;;;ńzi /,.T
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wprowadzić nieŻbędne poprawki, nie później jednak niż W terminie dŻiesięciu (5) dni roboczych
od daty Żgioszenia przez Zamawjającego zastrzeżeń'

5. Po usunięciu Wad lub po Wprowadzeniu poprawek, o których mowa w ust. 3, Wykonawca
ponownie prŻedstawi Zamawiającemu prŻedmiot Etapu do odbioru'

6. Podpjsanie prŻez zamawiającego bez Żastrzeżeń Protokołu odbioru Etapu, potwierdŻającego
uruchomienie produkcyjne sYsTEMU, W tym Modułów, stanowi potwierdzenie odbioru
końcowego Wdrożenia. Dla uniknięcia Wątpliwości strony potwierdzają, że odbiór końcowy
Wdrożenia rozpoczyna bie8 okresu Rękojmi, Gwarancji i Usług serwisowvch'

7' odbiorY przeprowadzane są W siedzibie Zamawiającego.
8' WŻór Protokołu odbioru Etapu zawiera Załącznik nr 6 do Umowy.
9' strony z8odnie postanawiają, że odbjór Wdrożenia przez Zamawiającego może nastąpić

Wyłącznie po prŻeprowadŻeniu testóW systemowych, integracyjnych i wydajnościowych
(,,Testy").

10' W celu przeprowadzenia Testów, o których mowa W ust.8 powyŹej, WYkonawca przygotuje
scenariusze testowe W terminie określonym w Harmonogramie W Żakresie nieŻbędnym dla
przeprowadzenia TestóW, Ż tym zastrŻeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest uwŻględnić w
scenariuszach testowych WsŻystkie uwagi iŻastrŻeżenia Zamawiającego ŻgłosŻone W Tamach
odbioru w/w Etapu.

11' Testy Żostaną przeprowadzone pTŻez strony z8odnie z Harmonogramem'
12' W prŻypadku zgłosŻenja prŻez ZamaWiającego zastrzeżeń W ramach prŻeprowadzonYch Testów,

stosuje 5ię odpowiednio postanowienia ust' 3,4 ora2 5 niniejszego paragrafu'

13' Po przeprowadŻeniu TestóW SYSTEMU oraz ModułóW, w prŻypadku pozytywnego WYniku,
nastąpi ich odbiór prŻez ZamaWiającego W ramach odbioru danego Etapu.

2.

1.

98 zM|ANA WDRoŹEN|A

Kaźda ze stron moźe zwrócić się Ż wnioskiem do drugiej strony W czasie rea]iŻacj/ n niejszej
lJmowy o zmianę Harmonogramu, specyfikacji, Projektu TechnicŻnego lub jnnych elementów
Wdrożenia. zamawiający i Wykonawca roŻważą wspólnie, jaki Wplyw takie zmiany mogą miec na
przedmiot Umowy oraŻ Harmonogram'

Wykonawca Żobowiązuje się do wykonania 2mian WprowadŻonych w ramach Żmiany
Harmonogramu, specyfikacji lub innych e]ementóW Wdrożenia, po uprzednim, pisemnym (pod
rygorem nieważności) wyrażeniu przeŻ obie strony zgody oa zmianę, pod Warunkiem, Że zm]any
są nieistotne ]ub Żmiany spełniają prŻesłanki Żmiany UmoWV określone w 5 24 Umowv'

69 GWAMNcJA, RĘKoJMlA, usłUGl sERWlsoWE

W ramach Umowy, Wykonawca udŻiela gwarancji jakości na wvkonany prŻedmiot Umowy, a W
szczególności na prawidłowe działanie sYsTEMU oraŻ Modułów (,,Gwaranc.ia") prŻez okres 60
miesięcy od dnia odbioru końcowego Wdrożenia' szczegółowe Warunki Gwarancji określa
ZałącŻnik nr 2 do njniejsŻej Umowy'

strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi (,,Rękojmia") jest róWny okresowi Gwarancji'
WykonaWca udziela Rękojrni na Warunkach określonych W Kodeksie cywilnym.

,'L',tworŻenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraż clziałalności prosumenckiej"
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3.

1.

2_

6.

W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do śWiadczenia U5łu8 serwisowych przeŻ okres
60 miesięcy od dnia odbjoru końcowego Wdroźenia' szcz€gólowe warunki Usłu8 serwisowych
określa załącznik nr 3 do lJmowy'

91o oDPoWlEDzlALNość, KARY UMowNE, oDsTĄPlENlE oD uMoWY

Wykonawca zobowiązuje się, że w związku Ż realizacją Umowy nie zostaną narusŻone prawa osób
trzecich' w sŻczególnoścj przewid2jane w Ustawie'

W prŻYpadku Ż8łoszenja przez osoby trŻecie jakichkolwiek roszcŻeń wobec zamawiające8o z
tytułu naruszenia praw wła5ności intelektualnej do Wykonane8o przeŻ Wykonawcę prŻedmiotu

Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków
prawnych zapewniających należytą ochronę zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich,
pod warunkiem niezwloczne8o Żawiadomienia Wykonawcy przez zamawiającego o fakcie
zgłoszenia roszczenia' W szczególności Wykonawca zobowiąŻuje się wstąpić w miejsce
zamawjającego, Iub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie zamawia'ącego
do wsŻelkich postępowań toczących 5ię przeciwko zamawiającemu, a także Żobowiązuje się
zrekompensować zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie
Żobowiązany zapłacić osobie trzeciej w zWiązku Ż roszczeniem lub pozwem sądowym o
naruszenie patentu, plawa autorskjego, ljcencji, zastrzeźonego wzoru lub praw do Żnaku
towarowe8o, w tym koszty Żastępstwa procesowego, chyba że naruszenie tych praW nastąpiło z
winy ZamaWjającego'

zamawiającemu przysłu8iwać będzie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,1% wynagrodzenja brutto za Etap, które8o dotyczy zwłoka, Ża każdy dzień zwłoki W
stosunku do terminu określonego W Harmono8ramie, Łączna wysokość kar umownych z

powyższego tytułu nie przekrocŻy 25% Wyna8rodzenia brutto określonego W 9 11 ust' 1 Umowy'

z tytuł Gwa.ancji i Uslu8 serwisowych, zamawiającemu przystugiwać będzie prawo do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokości;

a) 0,01 % Wyna8rodzenia określonego w 9 11 ust. 1 Umowy za kaźdy dzień Żwłoki w usunięciu
awarii w ramach Gwarancji, zgodnie z pkt 7 załącznika nr 2 do Umowy;

b} o,o5% Wyna8rodzenia brutto okrcśloneBo W s 11 ust. 1 Umowy za każdy dŻień zwloki
w usunięciu Awarii Krytycznej w ramach Uslug serwisowych, zgodnie z pkt 10 załącznika nr 3

do L,mowy;

c) 0,o2 % WynagrodŻenia określonego w 5 11 ust' 1 Umowy za każdy dzień zwłoki j

w usunięciu Awarii W ramach usłu8 serwisowych, zgodnje z pkt 10 Załącznika nr 3 do

d) 0,01 % wyna8rodzenia określone8o w 5 11 ust' 1 umowy 2a kaŹdy dzień zwloki w usunięciu
Usterki w ramach Usług 5erwisowych i, zgodnje z pkt 10 zatącznjka nr 3 do Umowy;

tączna wysokość kar umownych z powyższego tytułu nie przekroczy 15% Wyna8rodzenia bru o

określonego w 9 11 ust' 1 Umowy'

W prŻypadku, 8dy Wykonawca odstąpi od niniejsŻej Umowy z przyczyn niezależnych od

zamawiająceto lub Zamawiający odstąpi do Umowy Ż przyczyn dotyczących Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci na żądanie zamawiające8o karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia

bru o, o którym mowa w ś 11ust' 1Umowy.

W przypadku, gdy zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy lub wykonawca odstąpi do Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego,

'utworŻenie centrum pomialowołozliczeniowego
dla niektórych sektorów inf.astrukturalnych oraz działalności prosumenckiei''
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Żapłaty wykonawcy
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10.
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w Emach Prog6mu Operacyjnego Innowacyjna Gospoda*a

zamawiający zaplaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w Wysokości 10% Wynagrodzenia
bru o, o którym mowa w 5 11 ust' 1 lJmowy.

zamawiający odstąpi od dochodzenia od Wykonawcy kar umownych określonych W ust' 3

powyżej, w przypadku, gdy Wykonawca dochowa terminu Wykonania przedmiotu Umowy
określone8o W 5 6 ust. 1Umowy.

PoŻa przYpadkami określonymi w tytule xV Kodeksu cywjlne8o, zamawiający może odstąpić
W całości lub w części od Umowy w sŻcze8ólnościI

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął Wykonywania Umowy ijej nie realiŻuje prŻez

okres dłuższy niż 14 (cŻternaście) dni lub zapnestał realizacji Umowy ijel'nie realiŻuje przeŻ

okres dluższy niż 14 (cŻternaście) dnj - po uprzednim, jednokrotnym ibezskutecznym
Wezwaniu WykonaWcy do należytego wykonania Umowy;

b) w przypadku, gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest

prawdopodobnym należyte wvkonanie Umowy W umówionym terminie, po uprzednim,
jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należyteBo wykonania Umowy;

c) w przypadku, 8dy Wykonawca wykonuje UmoWę W sposób nienależyty lub sprzeczny z

lJmową, W realizowanych pracach nje stosuje się do ustaleń zawańych W Umowie oraz nie

Żmienia sposobu Wykonania Umowy ' po uprzednim, jednokrotnym i beŻskutecŻnym

WeŻwaniu wykonaWcy do naleźyte8o wykonania Umowy;

d) w przypadku,8dy wykonawca zaprzestał prowadŻenia dzialalności, wsŻcŻęte zośtało wobec

niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naplawcŻe.

Wykonawca może odstąpić od Umowy W}lącznie:

a) w przypadku opóźnienia zamawiającego w płatności, prŻekraczającego 30 (trzydŻaeści) dni, po

Uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty w
dodatkoWym terminie wskaŻanym w p'semnym weŻwaniuj

b) w prŹypadku, gdy dotychczasowy przebjeg prac wskazywać będŻie, że nie jest
prawdopodobnym należyte Wykonanie Umowy Ż powodu braku wymaganego wspóldziałan|a
Zamawiającego, po uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do
należyteBo Wykonania Umowy;

c) w przypadku, 8dy zamaWiający zaprŻestał prowadzenia dzjałalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwjdacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcŻe.

Zamawiający oraz WYkonawca mo8ą odstąpić od Umowy w terminje 45 (czterdzieści pięć) dni od
dnia, w którym odpowjednio Zamawja]'ący lub Wykonawca powŻiął Wiadomość o okolicznościach
uŻa5adniających odstąpienie od L]moWy.

zapłata kary umownej, o ile nie nastąpi potrącenie Ż wyna8rodzenia Wykonawcy, zostanie
wykona przelewem na rachunek bankowy Zamawjające8o W telmjnie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty. zamawiający Wskaże swój rachunek bankowy w wezwaniu do
zaplaty.

ri
P

,il,*

Lll

zamawiający jest zobowiąŻany do
wyna8rodzenia w łąc2nej Wysokości

{,,wynagrodzenie"}.

za wykonanie przedmiotu Umowy
(-złotych) bru o
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2' Wyna8rodzenie, o którym mowa w ust' 1 płatne będzie w dwóch (2) częśc]ach, tj.:

a. % wynagrodŻen]a, w kwocie

;;;;;;;;; ;; ;;k;;;;r; il;;; ,i:,;/i"
kom!njkacyjnego";

2l) brutto, zostanie wypiacone
,,instalacja i odbiór Modułu

b. % wynagrodzenia, w kwocie zł (slownie:

Wykonawcy po dokonaniu odbioru Etapu
sYsTEMU ; odbiór końcowy Wdrożenia".

zl, '../70a zl) brutto, Żostanie wyplacone
ll -,,'nstalac-a pozosta'ych kompo1entów

3' Termin płatności wyn o s]l

a. dla Wynagrodzenia 2a realizację Etapu l -,,instalacja iodbiór Modułu końunikacyjnego"
WskaŻanego W ust. 2 pkt a) powyźej - cŻternaście (30) dni od dnia doręcŻen]a

Zamawjającemu praWidłowo Wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT WYstawionej na

podstawie podpisanego prŻez zamawiającego protokołu odbioru Etapu l,,instalacja i

odbiór Modułu komunikacyjne8o", stanowiącego podstawę Wystawienia faktury VAT;

b' dla wynagrodzenia za realizację Etapu l] ,,instalacja pozostałych komponentów

SY5TEMU i odbiór końcowy Wdrożenia" wskazanego W ust. 2 pkt b powyżej - trzydzieści
(30)dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wYstawionej przeŻ Wykonawcę

faktury VAT WystaWionej na podstawie podpisanego przeŻ zamaWiającego protokoiu

odbjoru Etapu ll _ ,,instala€ja pozostałych komponentóW SYSTEMU i odbiór końcowy

Wdrożenia", 5tanowiącego podstaWę wYstawien1a faktury VAT.

4' Faktura musiŻawierać prawidlowe dane ZamaWiające8o oraz numer niniejszej umowy.

s. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy WykonawcY w5ka2any w fakturze VAT.

6' określone powyżej kwoty WynagrodŻenia są kwotami brutto i Żawierają podatek od towarów ]

uslug (VAT) z8odnie Ż przepisami obowiązującymi w dniU podpisania umowy.

7' za dzień zaplaty roŻumie się dzień z1ożenia polecenia przelewu W banku ZamaWiające8o.

8. strony oświadczają, źe są płatnjkami podatku od towarów i usług VAT' strony są zarejestrowane
pod numeramiNlP:

b) Żamawiający:

9' W przYpadku niezapłacenia przez zamawiającego Wynagrodzenia lub którejkolwiek jej części

W terminie, Wykonawca może nalicŻyć odsetki ustawowe Ża opóźnjenie.

10. WynagrodŻenie, o którym mowa w ust' 1 obe]muje wszelkie koszty zw]ązane z realiŻacją

PrŻedmiotu Umowy, w tym m.in. Wynagrodzenie za przeniesjenie autorskich praW majątkowych
do Op.ogramowania Dedykowanego, Dokumentacji oraz Kodu Z.odlowe8o Oprogromowania
Dedykowanego oraz zapewnienie udzielenia licencji/sublicencji na korŻystanie z

oprogramowania Gotowego/oprogramowania COTS i Dokumentacji SYSTEMU oraz

Oprogramowania Standardowego oraz Dokumentacji Oprogramowania Standardowego,

niezbędnej do normalnego uźytkowania 5YSTEMU Wraz 2 Wymaganymi Kodami Źlódlowymi
sYsTEMU oraŻ świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (Gwarancja) oraz Wsparcia i utrzymanaa

sYsTEMU (UŚługa serwisu) na zasadach określonych w Umowie' Wynagrodzenie wycŻerpuje

WsŻelkie należności zamawiaiącego Wobec Wykonawcy zWiązane Ż realizacją Umowy.

',LJtwożenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej"
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Wykonawcy nie prŻysługu]'e zWrot od ZamaWiającegojakichkolwiek dodatkowych kosztóW, opłat j
podatkóW poniesionych przez Wykonawcę W zWiąŻku z rea]izacją Umowy'

512 zAsADY WSPół.PRACY sTRoN
stronY Żobowiązane są do ścisłe]'Współpracy inieŻWłocznego informowania się o wsŻe kich
okoiicŻnościach mosących mieć Wptyw na prawidłowość i terminoWość rea]iŻacji Umowy'

W przypadku Wykonywania Umowy W miejscu wskazanym przeŻ Zamawiającego, Wykonawca
oraz personel WykonaWcy, odpowiedzialny za realiŻację obowiązków Wynjkających Ż Umowy
ŻobowiąŻany jest do przestrŻegania wszYstkich wewnętrŻnych regulaminóW i Żasad dotyczących
pracy.

ZamaWiający zobowiązany jest do Żapewnienia WykonaWcy stałego i nieprzerwanego Żda]neBo
dostępu do sYsTEMU ije8o ModułóW przeŻ cały okres trwania lJmowy, w tym prŻeŻ okres trwania
GWarancji, Rękojmi i UstLłg serwisu'

513 zEsPÓŁ wDRożENloWY WYKoNAWcY
Na cele realiŻacji Umowy Wykonawca zobowiąŻuje się utworŻyć,,Żespół Wdrożeniowv
Wykonawcy", który będzie dŻiatał zgodnie z Harmono8ramem' Zespól Wdrożeniowy WykonaWcy
będzie kierowany p rzeŻ ,, Kierownika zespołu WYkonawcy"' Wykaz 05ób stanowiZałącŻnik nr 4 -
Wykaz osób uczestniczących W Że5pole projektoWym Wykonawcy'

Kierownik zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy jest odpowiedŻialny 2a realiŻację LJmowy 2e
strony Wykonawcy.

strony ustalają, źe WsŻelkie informacje, uwa8i zwiąŻane Ż WYkonywaniem Umowy, a kierowane
do Wykonawcy, będą prŻekazywane na ręce Kierownika zespołu Wykonawcy'

Kierownik zespołu Wykonawcy jest upoważniony do podpisywania w imieniu Wykonawcy
Protokołów odbioru EtapóW'

2.

I.
o14 zEsPóŁ WDRożENloWY zAMAWlAJĄcEGo

Na cele realizacji Umowy zamawiający zobowiązuje 5ię utworzyć ,,zespól
Wdroźeniowy zamawiającego" i wyznaczy ,,Kierownika zespołu zamawiają.ego",
który nadzorować będzie pracę ZespołóW Wdrożeniowych Zamawialącego
iWykonawcy' Wykaz osób stanowi ZatącŻnik nr 5 _ WykaŻ osób uczestniczących w
zespole projektoWym ZamaWiającego.
Kierownik Zespołu Wdfożenioweeo Zamawiającego jest odpowiedzialny Ża realiŻację
Umowy ze strony Zamawiającego.

3' strony ustalają, że WsŻelkie informacje, uwagi zwiąŻane Ż Wykonywanjem Umowy, a
kierowane do zamawiającego, będą przekazywane na ręce Kierownika zespołu
ZamaWiającego.

4' Kierownik Zespołu Zamawia]'ącego jest upoważniony do podpasYwania W imieniu
Zamawiającego ProtokołóW odbioru EtapóW.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastrukturalnych oIaz działalności prosumenckiej"ct
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915 PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATXOWYCH

Wykonawca prŻyjmuje do Wiadomości i zgadza się na to, że wszelkle autorskie prawa majątkowe
do oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacji, KodóW Źródłowych oprogramowanLa
Dedykowanego iinnych utworów, podlegających ustawie z dnia 4 Jutego 1994 r' o prawle
autorskim ipraWach pokrewnych, opracowanych na podstawie niniejszej lJmowy, przYslugiWać

będą wyłącŻnie i bez o8raniczeń zamawiającemU.

Zamawiający nabywa Ż chwilą prŻy]ęcia pierwszej i każdej kolejnej wersji opro8ramowania
DedYkowanego, W rozumieniu njńiejszej Umowv, i w ramach wynagrodzenia okreś/onego w 9 11 ust'
1 LJmowY, autorskie prawa ma]'ątkowe do oprogramowania Dedykowanego na Żasadzie
Wylącznoścj i bez ogranicŻeń cŻasowych i terytorialnych, tj. na terenie Polski i poza jej glanlcami,
na wszystkich polach ek5ploatacjiokreślonych w art. 50 i art' 74 ust. 4 ustaWy o prawie autor5kim i

prawach pokrewnych, obej'mujących W 52cŻegó ności prawo do trwalego lub czasowe8o
Żwielokrotniania oprogramowania Dedykowanego w całośca lub cŻęści środkami elektronic2nymi
lub wszvstkimi innYmi w formie elektronicznej lub każdej innej, W tym nieograniczone prawo do
zwielokrotniania opro8ramowania Dedykowanego, w tym zwielokrotnianie w nieogranicŻonej
icŻbie egzemp arŻy, W związku z Wprowadzaniem do obrotu w każdej formie opro8ramowania
Dedykowanego, Wyświetlaniem, stosowaniem lub prŻekaŻywaniem, wprowadzania do pamięci
komputeróW, stosowania oprogramowania Dedykowane8o, nieograniczone prawo do
dokonywania tłumacŻenia, prŻystosowywania, dokonywania 2mian !kladu, ro2budowy, adaptacji
i każdych innYch 2mian lub modyfikacji w oprogramowaniu DedykowanYm, ro2powszechniania
opro8ramowania Dedykowane8o, W tym sprzedaży, użyczenia lub najmu oprogramowania
Dedykowanego lub jego kopii lub w sposób inny niż określony powyżej, w tym ramach modelu
saas (software as a service), publiczne Wykonanie, Wystawienie, Wyświetlenie, odtworzenie oraŻ
nadawanie ireemitowanie, a także publiczne udostępnianie oprogramoWania Dedykowanego, W

taki sposób, aby kaźdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu iw czasie pr2ez siebie wybranYm,
Wprowadzanie do pamięcikomputera, opracowywanie komputerowe, przesylanie prŻez lnternet,
udostępnianie w lnternecie przeŻ umieszczanie na stronach WWW, publiczne wystawienie.
Prawa autolskie do wsŻekich dokonanych modyfikacji iinnych zmian w oprogramowaniu
Dedykowanym będą przysłu8iwałY Zamawiającemu, a Wykonawca nle nabędzie żadnych praw do
tych modyfikacji ani innych Żmian Wprowadzonych w tym oprogramowaniu Dedykowany.
ZamaWiający ma nieograniczone prawo do ud2ielania icencjl na prawa autorskie do
oprogramowania Dedykowanego oraz rozporŻądŻarria tymi prawami, beŻ Żgody Wykonawcy. W
prŻypadku powstania nowych pó| eksploatacj], na których zamaWiający będzie Żainteresowany
wykorzystywać oprogramowanie Dedykowane to Wykonawca w ramach wYnagrodŻenia, o
którvm mow€ W ś 11 Lrst' 1 |]mowy, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym
przedmiocie, njezwłocŻnie przeniesie na zamaWiające8o stosowne majątkowe prawa autorskie
do Wskazanych przez zamawiającego pól eksploatacji opro8ramowania Dedykowane8o, nie
później niż w terminie 3 dn] od dnia złożenia takiego żądania'

Z.mawiający nabywa z chwilą przyjęcia pierwsŻej ikażdej kolejnej wersji Dokumentacji w
rozumieniu niniejszej UmoW iW ramach Wynagrodzenia określone8o W 511 ust' 1Umowy,
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na ŻasadŻie wyłącŻności i beŻ ogranicŻeń czasowYch
i terytorialnych, tj. na terenle Polski ipoza jej granicami, na wszystkich polach eksploatacji

określonych w art' 50 ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych, obejmu]ących w
szczególności W pełnym Żakresie majątkowe praWa autorskie do stworŻonej w ramach umowy
Dokumentacji, na następujących polach eksploatacji: w Żakresie ltrwalania izwielokrotniania
Dokumentacji - zwielokrotnianie w nieograniczonej licŻbie egŻemplarzy techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycŻne8o oraz techniką cyfrową, w Żakresie obrotu oryginaiem, albo
,,Utworzenie centrum pomia.owo-rozliczeniowego

dla niektórych sektorów inflastruktulalnych oraz działalności prosumenckiej"
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egzemp]arŻami Dokumentacji _ wproWadŻanie do obrotu w każdej formie, uźyczenie lub najem
orYginału ]ub egzemplarzy Dokumentacji w nieograniczonej IicŻbie egŻernplarŻY, w zakresie
rozpowszechniania Dokumentacji, w sposób inny niź określony powyżej publicŻne wykonanie,
wystawienie, wyśWietlenie, odtworŻenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie oryginału ]ub egzemplarŻy Dokumentacji, W taki sposób, aby każdY mógł mieć do
niej dostęp W miejscu iW czasie prŻez siebie Wybranym, Wprowadzan]e do pamięci komputera,
opracowYwanie komputerowe, przesyłanie przeŻ lnternet, udostępnianie w lnternecle przeŻ
umiesŻczanie na stronach WWW, pubIicŻne Wystawienie. PraWa autorskie do Wszelkich
dokonanych modyfikacji i innych Żmian w Dokumentacji będą przysiugiwały ŻamaWlającemu, a
Wykonawca nie nabĘdzie źadnych praw do tYch modyfikacji ani innych Żmian WprowadŻonych w
tej Dokumentac]'i' W prŻypadku powstania nowych pó eksploatacji, na których Zamawiający
będzie Żainteresowany Wykorzystywać przekazaną Dokumentację, to Wykonawca W ramach
Wynagrodzenia/ o którym mowa powyźej, po otrŻymaniu pisemnego zawadomienia w tym
prŻedmiocie, nieŻwiocŻnie prŻeniesie na ZamaWiającego stosowne majątkowe prawa autorskie
do Wskazanych prŻez ZamawiająceBo pól ekspioatacji, nie późn]ej niź W terminje 3 dni od dnia
ziożenia takjego żądan ja'

Wykonawca, w ramach WynagrodŻenia określonego w 5 11 ust' 1 Umowy, z chwilą przekaŻania
kaźdej Wersji oprogramowania Dedykowane8o zobowiązany jest do przekaŻania Zamawia]ącemu
Kodu Źródłowego oprogramowania Dedykowanego oraŻ prŻenosi na zamaWiającego Własność
przekazanych rnu egŻemplarzy każdej wersji opro8ramowania Dedykowanego oraŻ KodóW
Zródłowych oprogramowania Dedykowane8o, W formacie umoźliwiającym swobodą edycję/ beŻ
koniecŻności użycia wyspecjalizowane8o oprogramowania lub pokonywania zabeŻpiecŻeń' Z chwi]ą
przekaŻania Kodów Źródlowych oprogramowania Dedykowanego, Zamawiający nabywa Ż chwilą
prŻyjęcia pierwszej ikażdej kolejnej Wersji Kodu Źródłowego opTogramowania Dedykowanego, w
ro2umieniu niniejsŻej Umowy, iw ramach wyna8rodŻenia określonego powYżej, autorskie prawa
majątkowe do Kodu Źródłowego opro8ramowania Dedykowanego na polach eksploatacji
określonych W ust. 2 powyźej'

]eżeli w wYniku WYkonywania LJmoWy, Wykonawca stworzył utwór w roŻumieniu ustawy z dnia 4
]utego 1994 r' o prawie aLltorskim i praWach pokrewnych, niebędący oprogramowanlem
Dedykowanym lub Dokumentacją lub Kodem Źródłowym opro8ramowania Dedykowanego (ŻWany
da]ej ,,Utworem"), Zamawiający nabywa Ż chwilą prŻyjęcia Utworu iW ramach WynagrodŻenia
określonego w 5 11 ust. 1 Urnowy, auto.skie prawa majątkowe do pierwsŻej i każdej ko/ejnej Wersjj
L-]tworu na zasadzie Wyłączności i bez ograniczeń cŻasowych i terytor alnych, ti' na terYtorium Polski i

reszty śWiatal na WsŻystkich polach eksploatacjiokreślonych W art' 50 ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, obejmujących W sŻcŻegó ności prawo do trwałego lub cŻasowego
zwielokrotnianja LJtworu w całości lub cŻęści środkami elektronicznymi lub wszystkimi innymi w
formie e]ektronicznej ]L]b każdej inne], W tym nieogranicŻone prawo do ŻWielokrotniania Utworu,
W tym zwielokrotnianie W njeogranjcŻonej liczbie e8zemplarzy, w zWią2ku 2 WprowadŻaniem do
obrotu W każdej formje Utworu, wyśwjetlaniem, stosowan]em lub przekazyWan]em,
wprowadŻania do pamięci komputerów, stosowania UtWoru, n]eogranicŻone praWo do
dokonywanja tlumaczenia, prŻystosowywania, dokonywania zmian układu, rozbudoWY, adaptacji
j kaźdych innych 2mian imodyfikacjiw Utworu, roŻpowszechniania UtWoru, w tym UźycŻenja lub
najmu Utworu lub jch kopii ]ub w sposób inny niź okreśiony powyżej, publicŻne Wykonanie,
Wystawienje, WYświet]enie, odtworzenie ora2 nadaWanie i reemitoWanie, a także publicŻne
udostępnianie lJtworu, W taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez sjebie Wybranym, wprowadŻanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe,
przesyłanie przez lnternet, udostępnjanie W nternecie przeŻ umieszczanie na stronach WWW,

ulworŻenie centrum pomiarowo_lozliczeniowego
dIa niektórych sektorów infrastr!ktuIalnych oIaz dŻiałalności prosumenckiei''
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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

publiczne wystawienie, reklamowanie. Prawa autorskie do wszelkich dokonanych modyfikacji i
innych Żmian Utworu będą przyslugiwaiy Zamawiającemu, a Wykonawca nie nabędzie żadnych
praw do tych modYfikacjiani innych zmian w UtworŹe' Zamawiający ma nieograniczone prawo do
udzielania licencji na prawa autorskje do Utworu oraŻ rozporŻąd2ania tYmi prawami, bez zgody
Wykonawcy. W przypadku powstania nowych póL eksp oatacji, na których ZamaWiający będŻie
Żainteresowany wykorzYstywać Utwór, to WykonaWca W ramach wyna8rodzenia, o ktorym mowa
powyżej, po otrŻymaniu pisemne8o zaWiadomjenia W tym przedrniocie, niezwłocznie prŻenieŚie
na zamawiającemu stosowne majątkowe prawa autorskie do w5kaŻanych prŻeŻ zamawjające8o
pó eksploatacji tego UtWoru, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ziożenia takiego żądania.

Wykonawca, W ramach WYnagrodzenia, Ż chwilą przekazania opro8ramoWania Dedykowanego,
Dokumentacji, Kodów Źródłowych oprogaamowania DedYkowanego lUb Utworów, prŻenosi na
Zamawiającego prawa Żaleźne odpowiednio do w/w opro8ramowania Dedykowanego,
Dokumentacji, Kodów ŹródłowYch opro8ramowania Dedykowane8o lub Utworów' prawo do
Wykonywania praw zależnych i zezwa ania na wykonywanie przez inne podmioty zależnych praw
autorskich do prŻekazanego oprogramowania Dedykowanego, Dokumenta€ji, KodóW Źródłowych
oprogramowania Dedykowane8o lub Utworów' Wykonawca Wyraża Żgodę na dokonywanle prŻeŻ

Zamaw]ające8o w nich jakichkolw]ek zmian, modyfikacji, przekształceń, polączeń' wyc]nków, itp' W
pr2ypadku powstania nowych pól eksploatacji, na których zamawiający będŻie 2ainteresowanv
wykorŻystywać przekaŻane oprograrnowanie Dedykowane, Dokumentacje, Kody zrodłowe
oprogramowania oedykowanego lub Utwory' to Wykonawca W ramach wynagrodŻenia, o którym
mowa powyżej, po otrŻymaniu pisemne8o zawiadomienia W tYrn prŻedmiocie, nieŻwlocznie
prŻeniesie na zamawiające8o stosowne majątkowe prawa autorskie do wskazanych przez
Zamawiające8o póleksploatacji, nie później niż w terminie 3 dniod dnia złożenia takiego żądania'

Wykonawca oświadcza, że nie będŻie Wykonywać altorskich praw osobistych W stosunku do
oprogramowania Dedykowane8o, Dokumentacji, Kodów Źródlowych oprogramowania
DedYkowanego oraŻ Utworów i upoważnia n]niejszym zamaw]ające8o, W ramach wynagrodzenia
określone8o Umową, równocześnie Ż chwilą ich przekazania, do wYkonYwanja w Żakresie
doŻwolonym prŻez prawo WsŻe kjch osobistych praw autorskich, w tym w szcŻególności do
dokonywania zmian W/w oprogramowaniu oedykowanym, Dokumentac]i, Kodach Źródlowych
oprogramowania Dedykowanego lub Utworach' Wykonawca wYaża wzy tym 2godę na
ud2ielanie przez zamawiającego osobom trŻecim upowaźnień do Wykonywania Wszelkich
osobistych praw autorskich do oprograńowania Dedykowanego, Dokumentacji, Kodów
Źródłowych oprogramowania Dedykowanego ub LJtworu ido przenoszenia praWa do udzielania
takich upowaźnień beŻ koniecŻności uzyskiwania Żgody Wykonawcy i beŻ konieczności uisŻczania
przez Zamawiającego lub takie o5obY trzecie jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodŻenia na
rŻecŻ Wykonawcy.

916 LICENOA OPROGRAMOWANIA GOTOWEGO / OPROGRAMOWANIA COTS/
OPROGRAMOWANIA STANOARDOWEGO

Warunki korzystania z oprogramowania Gotowe8o/opro8ramowania coTs dostarcŻone8o
w ramach umowy okreś]a Licencja, której w2ór stanowi załącŻnik nr 11 do LJmowy.

Wykonawca udzieli lub zapewni zamawiającemu Licencję na Warunkach wskazanych powyżej z
chwilą podpisania Protokołu odbioru Etapu, w ramach którego oprogramowanie
Gotowe/oprogramoWanie coTs zostanie odebrane przez Zamawiającego'

7.
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Warunki korzysiania Ż oprogramowania standardowego dostarczoneBo W ramach Umowy
określą standardoWe licencje producentów tego oprogramoWania standardoWego'

Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu licencję na koaŻystanie Ż opro8ramowania
standardowego z chwilą podpisania Protokołu odbioru Etapu, W ramach któreBo
oprogramowanie standardowe zostanie odebrane przez Zamawiającego-

Licencje na oprogramowanie Gotowe/ oprogramowanie coTs oraŻ oprogramowanie
standardowe udzielone zostaną na czas nieokreś]ony ( icencje beŻterminowe).

Warunki Licencji na oprogramoWanie Gotowe/oprogramowanie coTs nie mogą poŻostaWać w
5przeczności z Warunkami określonymi W Licencji, chyba że ZamaWiający wyra2i na to pisemną
2godę.

017 DOI(UMENTACJA SYSTEMU, OOKUMENTAOA OPROGRAMOWANIA GOTOWEGO /
OPROGRAMOWANIA COTS

WykonaWca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację sYsTEMU z chwi]ą
podpisania protokołu potwierdzającego uruchomienie produkcyjne sYsTEMU' i W ramach

Wynagrodzenia określonego w s 11 ust. 1Umowy, prawa do korŻystania iro2powszechniania
Dokumentacji sYsTEMU na zasadzie niewyłącŻnej licencji, na wsŻystkich polach eksploatacji
określonych W art' 50 ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych, obejmującYch W

szcŻególności: W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji sYsTEMU -
zWielokrotnianie w nieogranicŻonej liczbje egzemplarzY techniką drukarską, repro8raficzną,
Żapisu ma8netycznego oraz techniką cyfrową, W 2akresie obrotu oryginałem, albo egzemplarzami
Dokumentacji SYSTEMU - Wprowadzanie do obrotu w kaźdej formie, użycŻenie ]ub najem

oryginału lub egzemplarzy Dokumentacji sYsTEMU W nieogranicŻonej licŻbie egzemplarzy, w
zakresje roŻpowsŻechnjania Dokumentacjj SYSTEMU, w sposób jnny niź określony powYże]

pub]iczne Wykonanie, wYstawienie, wyśWietlenie, odtworŻenie oraŻ nadaWanie i reernitowanie, a

takźe publiczne udostępnianie oryginału lub egŻemplarzy Dokumentacji sYsTEMU, w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp W miejscu iw czas]e prŻez siebie Wybranym,

wprowadzanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe, przesyłanie przez nternet,
udostępnianie W ]nternecie przeŻ umiesŻc2anie na stronach WWW, publicŻne wystawienie,
opracowanja Utworów Zależnych na podstaWie Dokumentacji sYsTEMU oraz Wyrażania zgody na

WykonYWanie praw Żależnych przeŻ osoby trzecie działające na z]ecenie Zamawiającego'

Licencja na Dokumentację sYsTEMU wskaŻana W ust' 1 powyżej:

a) jest udzielana na czas nieokreś ony

b) jest nieograniczona co do terytorium,

c) ma charakter niewyłączny,

d) ma charakter odpłatny,

e) upraWnia do udzielenia dalsŻych ]icencji (sublicencji),

f) może być przeniesiona na osoby trzecie (licencja przenaszalna).

Warunki korŻystania Ż Dokumentacji oprogramowania Gotowego/oprogramowania coTs
wchodŻącego W skład Dokumentacji sYsTEM U okreś a Licencja.

Warunki korzYstania z Dokumentacji oprogramowania standardowego Wchodzącego W skład

Dokumentacji sYsTEMU określają standardowe licencje producentóW oprogramowania
Standardowego.
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9l8 KoD źRóDtoWY sYsTEMu

W terminie przekazania sYsTEMU, Wykonawca Żobowiązuje się do prŻekazania Zamaw]ającemu
Kodów Źródłowych SY5TEMLJ oraz wszelkiej właściwej Dokumentacji sYsTEMU autorstwa
Wykonawcy, a także każdej ich aktualizacji, jeźeli powstanie ona W okresie obowlązywania
UmowY' Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, źe WYkonawca n e jest zobowiązany do
prŻekaŻania zamawiającemu kodów źródlowych do oprogramowania standardowego,
dostarczonego w ramach Umowy.

Wykonawca prżekaże zamawiającemu:

].) kompletne Kody Źródlowe SYSTEMU, w form]e umożliwiającej ]ch edycję W środowisku
kompilacyjnym. Kod Źródłowy sYsTEMU zostanje prŻekaŻany W 2 egzemplarzach na piytach
DVD;

2) kompletną Dokumentację sYsTEMU dla przeprowadzenia jej Weryfikacji, w formacie +.txt lub
*'rtf' Dokumentacja sYsTEMU Żostanie prŻekazana w 2 e8zemplarzach na płytach DVD'

strony Żgodnle postanawiają, że odbiór (odów zródlowych SYSTEVU przez za'nawiające8o
nastąpi po przeprowadzeniu testóW ich kompletności i prawidłowości'

W celu przeprowadzenia testów, o których mowa w ust. 3 powyźej, Zamaw]ający zapewni na
wlasny koszt środowisko kompilacyjne Kodów Źródłowych sYsTEMU' środowisko kompilacyjne
oznacza sprzęt ioprogramowan]e narzędŻiowe, niezbędne do przygotowania oraz edycji Kodów
Źródłowych 5YSTEMU.

Testy Żostaną prŻeprowadzone przez ZamaWiające8o W terminie 

- 
dni od dnia prŻekazania

zamawiającemu Kodów Źródłowych SY5TEMU' Przekazanie zamawiającemu Kodów Źródlowych
sYsTEMU do prŻeprowadzenia testów Żostanie potwierdŻone protokolem przeka2ania, według
wŻoru określonego w Załączniku nr 6 do Umowy'

W przypadku Ż8łoszenia zastrŻeżeń przez zamawiającego do Kodu Źródłowego SYSTEMU,
WVkonawca na swój koszt jest zobowiązany nieŻwłocŻnie usunąć ujawnione Wady lub
nieprawidłowości w udostępnionym Kodzie zródlowym sYsTEMU i ponownie przekazać
prawidiowy Kod Źródiowy sYsTEMU do przeprowadzenia testóW'

podpisanym
dni od

odbiór KodóW Źródłowych sYsTEMlJ zostanie potwierdŻony Protokołem odbioru
przez strony, według wŻoru określone8o w załączniku nr 6 do Umowy, w terminie
dnia ŻakońcŻen]e testów'

W prŻypadku nie podpisania W terminie Protokołu odbioru Kodu Źródłowego sYsTEMt]
prŻez zamawiające8o pomimo nie zgłoszenia Żastrzeżeń lub 2głoszenie nieuzasadnionych
zastrŻeźeń, Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu odbjoru Kodu

Źródłowego SYSTEMU, który rodzi takie same skutki co Protokół odbioru Kodu Źródlowego
sYsTEMU podpjsany prŻeŻ obie strony.

odbiór Dokumentacji sYsTEMU Żostanie przeplowadzona plzezzamawiające8o wraz z odbaorem
Kodu Źródłowego 5YSTEMU, a podpisanY Protokół odbioru KodoW zródlowych sYsTEMU oznacza

dokonanie odbioru Dokumentacji SYSTEMU.

10' odbiór Kodu Źródlowego sYsTEMl'] oraz Dokumentacji sYsTEMU zostanie przeprowadzany W

siedzibje zamawiającego.
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519 PouFNość
W okresie obowiąŻywania UmowY oraz pięciU (5) at od ustania jej obowiązywania, stronY
zobowiązują się do zachowania poufności na zasadach określonych W Umowie o zachowaniu
poufności zawartej pomiędzy stronami, stanowiącej ZałącŻnik nr 9 do Umowy'

920 DANE OSOEOWE

ZamaWiający, jako administrator danych w ro2umieniu lJstaWY o ochronie danych niniejsŻym
upoważnia Wykonawcę do pr2etwarzania danych osobowych administrowanych prŻez
Zamawiającego, zgodnie z Warunkami określonymi w Umowie o powierŻenju prŻetwarzania
danych osobowych, stanowiącej ZałącŻnik nr 8 do lJmowy-

W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zamawiające8o,
Wykonawca Żobowiązuje się do zastosowania przy ich prŻetwarzaniu wszelkich środkóW
technicznych i organizacyjnych przewidŻianych W art' 36 39a ustawy o ochronie danych

Wykonawca nie moźe powierzyć cŻynności przetwarŻania danych osobowych wynikających z
niniejsze]' Umowy osobom trŻecim bez uprzedniej pisemnej Żgodv Zarnawiajacego'

Zamawiający zobowjązuje się udzielić pisemnego upoważnienia osobom, które W imieniLJ
Wykonawcy będą realiŻowały cŻynności objęte niniejszą lJmową Żwiązane z przetwarzaniem
danych osobowych ZamaWiającego-

Wykonawca ośWiadcŻa, źe osoby upoważnione Żostały przeszkolone z zasad ochrony danych

W celLl właściwe8o Żapewnienia beŻpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa W ust' 1,
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najWyższej staranności, w tym do postępowania
Żgodne8o Ż prŻepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danYch osobowYch'
strony będą Że sobą ściśle współpracować informując się W2ajemnie o Wsze]kich okolicŻnościach
mających lub mogących mjeć wpływ na wykonanie LJmowy w Żakresie prŻetwarzania danYch
osobowych' Wymiana informacji będzie rea]izowana przez WyŻnaczonych przeŻ Administratorów
Bezpieczeństwa lnformac]'i każdej Że stron'

WykonaWca ośWiadcŻa, iź:

a) wsŻelkie dane osobowe, które w trakcie trwania LJmowy otrzyma od Zamawiającego będzie
WykorŻystywał tylko i wylącznie do celów zWiązanych z realizacją niniejszej Umowy;

b) dane osobowe nie pod]egają udostępnieniu osobom trŻecim;

c) zapoznal się z postanowieniam] ustawy o ochronie danych osobowych i Żapewnl
bezpiecŻeństwo powierzonych mL] danych osobowych z8odnie z obowią2ującyrni prŻepiśami;

d) nie decYduje o celach i środkach prŻetwarzania powierŻonych danych osobowych, jak i nie
jest uprawniony do zakładania oraŻ posiadania lub tworzenia jakichko Wjek kopii
dokumentów i baz danych zaWierających dane osobowe, w tym formularŻy zaWierających
dane osobowe ub baz danych o5obowych 2apisanych w postaci dokumentóW papierowych
lub elektronicznych, w sŻczegó]ności W pocŻcie elektronicznej, na dyskach komputerowych,
arkuszach kalkulacyjnych i innych niż wynikające Ż rea]iŻacji niniejszej LJmowy;

Zamawiający oświadcza, iżl

a) jako Administrator Danych osobowych upoważnia osoby (W8 ewidencjj sporŻądzonej przeŻ
Wykonawcę) do dostępu do powierŻonych danych osobowych, WyłącŻnie w ce]u realjŻacji

J.

4.

5.

6.

2.

I.

9.
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b)

c)

2.

1.

4.

3.

6 22 ZAWIADOMIENIA

1' Wszelkie ewentualne Żawiadomienia pomiędzy stronami Wynikające Ż prŻepisów prawa ub
postanowień Umowy będą miały formę pisemną. ZaWiadomienia te będą dostarczane drugie]

stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo listem poleconym Ża potwierdŻeniem

odbioru, chyba że Umowa stanowi inacŻej' Każda ze stron zobowiązuje się wobec drugiej stronY
do dostarczania takich zaWiadomień róWnież 2a pośrednictwem fak5u ub poczty e|ektronicznej
natYchmiast po ich sporządzeniu'

, Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inffaslrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

Projekl współ']nansowany ze środków Europe]skego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w €mach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

postanowień niniejsŻej Umowy oraz po spełnjeniu warunków wYnikających 2 procedur

dostępu do systemu informatyczne8o, obowiązujące8o u zamawiającego'

prowadŻił będzie eWidencję pracownikóW WykonaWcy upoważnionych do prŻetwarzania

danych osobowych Ż8odnie Ż art. 39 ust' 1 LJstawY, których administratorem danych jest

zamawiający;

dostęp WykonawcY do danych osobowych odbywa 5ię z zastrzeźeniem dopełnienia przeŻ

zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra spraw Wewnętrznych
iAdministracji Ż dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji prŻetwarzania danych
osobowych oraz warunkóW technicznych iorganiŻacyjnych, jakim pow]nny odpowiadać
urządŻen]a i systemy informatyczne służące do przetwarzania danvch osobowYch (Dz.U' nr

7O0, poz.1024);

WYkonawca 20bowiąŻany jest niezwlocŻnie poinformować Administratora BezpiecŻeństwa

lnformacji ZamaWiającego o Wszelkich przypadkach naruszenja tajemnicy danych o5obowych
lub o ich niewłaściwym użyciu, Wszelkich €Żynnościach z własnym udzialem W sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prowadżonych W szcze8ólności prżed Generalnym
inspektorem ochrony DanYch osobowych, urŻędami państwowymi, policją czY sądem'

ĄKldsfPr

d)

521sltA WYższA

Źadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzia ności za niewykonanie lub
njenależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły Wyż'Żej'

sila wyźsza oznacza nadŻwycŻajnY prŻypadek pozostający poza kontrolą, dzjalaniami Iub
powstrzYmaniem sie od d2iałań prŻez stronę, którego nie sposób bylo przewidŻieć ani L]niknąć i

który zaistniał po dniu podpisania niniejszej UmowY' Za okolicznośc stanowiące siłę WYźszą dla

celów niniejsŻej Umowy uznaje 5ię prŻede wsŻystkim:

a) wojnq,

b) katakliŻm natura ny jak trzęsienle zjemi, pożar, powódź lub inne d2iałania sił prŻyrody,

c) strajk pracowników,

d) awaria Iub inne zakłócenia w d2ialaniu siecite]ekomunikacYjnej lub teleinformatycŻnej,

e) działania podmiotów mających WpłyW na Wykonanie Umowy, a których dziatalność jest

njeŻależna od stron.

W prŻypadku wystąpienia okolicŻności siłY wyższej strona nią dotknięta jest Żobowjązana do
nieŻWłoczne8o powiadomienia o tym fakcie drugiej strony, jeżeli jest to moźliwe'

Z chwi]ą Wystąpienia okoliczności określonych w L]st' 2 pkt c), d) lub e) strony deklarują 8otowość
kontynuowania współpracy w Żakresie ustalonym niniejsŻą Umową oraz odrębnymi
poroŻumieniami, chvba że jest to niemożliwe.

g
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o5obami odpowiedŻia nymi za przebieg realizacji Umowy są Kierownicy ZespołóW
Wdroźeniowych, o których mowa w 5 13 i 5 14.

strony udzielają niniejszym osobom Wymienionym w ust' 2 oraŻ odpowiednio K]erownikowi
Zespołu Zamawiającego oraŻ Kierownikowi Zespołu WykonaWcy jednoosobowych
pełnomocnictw upoważniających do składania w imieniu repTezentowanego podmiotu Wiążących
oświadczeń nieŻbędnych do Wykonania przedmiotu lJmowy Żgodnie z jej zapisami, a w
97(?eBó'no5ci z _]armono8ramem i 5pe(yliLacją

Zmiana osób Wskazanych powyżej wYmaga powiadomienja dru8iej strony W formie pisemne] i

nie Wymaga Żmiany Umowy'

523 TRANSFER WEDZY

W celu urnoż]iwienia Zamaw]ającemu po zakońcŻeniu wykonywania lJmowy lub w trakcie jej
obowiązywania, samodŻielnego żarządzania, roŻwoju lub modyfikacji sYsTEMU, W tym Kodu
Źródlowego SYSTEMU i Kodu Źródłowego Modulu Wykonawca ŻobowiąŻany jest przekazać
Zamawiającemu Wszelką niezbędną do te8o wiedzę (knoW ' hoW), informację oraŻ doświadcŻenie
praktyczne (,,Transfer Wiedzy").

W ramach Transferu Wiedzy, Wykonawca Żobowiązanyjest:

1) prŻekazywać Zamawiającemu na bieźąco i W terrninie ustalonym z Zamawiającym, Wszelkie
informacje dotyczące Wykonanych ] wykonywanych prac,

2) zaangażować wskazane prŻez Zamawiającego osoby w prace Wykonawcy W taki sposób,
aby w toku wykonywania niniejszej Umowy mo8iy one zdobyć praktyczną wiedzę i

umiejętności W zarŻądŻaniu, rozwoju i modyfikacji sYsTEMU,

3) prŻeprowadzić instruktaź wskazanych przez Zamawiającego osób W zakresie dotycŻących
Transferu Wiedzy.

leże]i w trakcie real]Żacji Umowy lub w okresie Gwaranc]i, Zamawiający doŻna jakichkowiek
trudności lub przesŻkody W samodzielnym zarządzaniu, rozwoju lub modyfikacji sYsTEMU
Wykonawca, W ramach Wyna8rodzenia, o którym moWa w Umowie, ŻoboWiązany jest udŻielić
mu, odpowiednich iWymaganych informacji lub wyjaśnień w ramach lnstrllktarźy, chyba że
przekazanie tych jnformacji ub wyjaśnień może nastąpićwramach Konsu]tacji, o których mowa
W Warunkach Usługi serwisu. Termjn i mjejsce lnstruktaźy w Żakresie dotyczącym Transferu
Wiedzy ustalony Żostanie Wspólnie prŻez 5trony'

Dla J'r'ln'ęcia wątp'iwosc' strony polwlerdza-ą, ze:

1) łączna i]ość instruktaży W Żakresie związanym z Transferem Wiedzy nie przekroczy

- 

roboczogodzin W okresie obowjązywania Umowy' W Żakresie prŻekraczającym

llmit roboczogodŻin Wskazany powyżej, Transfer Wiedzy może nastąpić W ramach
Konsu]tacji, a W prŻypadku, gdy to nie będŻie wystarcŻające dla zamawiającego,
Zamawiający rnoże złażyć Wykonawcy Żapytanie ofertowe na prŻeprowadŻenie
dodatkowych, odpłatnych lnstruktaży Ż zakresu Transferu Wiedzy' sŻczegółowe warunki
przeprowadzenia dodatkowych, odpłatnych lnstruktażY z zakresu Transferu WiedŻy okreś i
odrębna umowa;

2) ]nstruktaże związane z Transferem Wiedzy będą prŻeprowadzane prŻez Wykonawcę
nie częściej niź raŻ na kwartał (trŻy miesiące kalendarzowe), chyba że strony zgodnie
postanowią inacŻej;

,,Utworzenie centrum pomiatowo-tozliczeniowego
dla niektórych sektorów inllastluktulalnych olaz działalności pro5umenckiej"
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3) w terminie do 30 dni od dnia opracowania przeŻ zamawiającego lub na jeBo Żlecenie

zmiany, modyfikacji lub aktualizacji Kodu Źródtowego sYsTEMU 1ub DokumentacjiSY5TEMU
ZamaWiający Żobowiązany jest do prŻekazywania Wykonawcy kompletnych i

wyczerpu]ących informacji dotyczących wprowadzanych zmian.

5. WYkonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiąŻków w zakresie Transferu Wiedzy przez

okres realizacji Umowy oraz przez okres obowiązywania Gwarancji, w ramach limitu okreś one8o
W ust' 4 pkt 1) i pkt 2) powyżej.

ś24 zM|ANA lUB uzuPEŁNlENlE UMoWY

1' wszelkie zmiany lub uŻupełnienia Umowy wyma8ają d]a swej ważności formy pisemnej pod

ry8orem nieważności idokon}ĄJvane będą wylącznie prŻeŻ uprawomocnionych przedstawicieli
Stron.

ZamawiającY prŻewiduje możliwość Żm]an istotnych postanow]eń Uńowy, w szczególności 2

następujących powodów:

a' aneks terminowy - W przypadku Żmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w
trakcie obowiązywania Umowy W zakresie mającym WpłyW na realiŻację Przedmiotu lJmowy
lub świadcŻenia stron;

b' aneks terminowy - W przypadku Żaistnienia, po zawarciL] L,mowy, przypadku siły wyźszej lub
okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub ZamaWiające8o lub jeżeli strony Żgodnie tak
postanowią;

c' w przvpadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć uźytych W Umowie
lub dokumentacji zapytania ofertowego, których nie będzie można usunąć w inny 5posób, a

zmiana będzie umożliWiać usunięcie rozbieżności i doprecyŻowanie Umowy lub dokumentacji
zapytania ofertowego w celu jednoznacznej interpretacji jch Żapisów przez stronyj

d' aneks przewidu]'ącY zmianę zastosowanej techno]o8ii wykonania przedmiotu Umowy na

lepszą (np. zastosowanie lepsŻych, bardŻiej erBonomicznych lub funkcjona nych roŻwiąŻań

informatycŻnYch, wYkorzystujących inną technolo8ię lub rozwiąŻania informatya2ne lub
funkcjonalnoścj), która może Ża5tąpić cŻeść lub całość rozwiąŻań sYsTEMU lub jego

ModułóW, pod warunkiern Żaakceptowania Żmiany przez Zamawiającego oraŻ, źe

Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększen]u;

e- aneks przewidujący zmianę dotyczącą dostarcŻanego oprogramowania coTs lub
opracowywanego Oprogramowania Dedykowanego lub oprogramowania standardowego w
całości ]ub części W szcze8ólności zastąpi€n]a opro8ramowania Dedykowanego na

Oprogramowanie cOTs lub oprogramowania coTs na oprogramowanie Dedykowane lub
zastąpienie oprogramowania standardowego innym opro8ramowaniem, pod Warunkiem, że

wykonawca zaoferlrje Oprogramowanie COTS lub Oprogramowanie DedYLowane o
parametrach nie gorszych niż wynikające Ż Umowy lub pro]'ektu technicznego,
aaakceptowania Żlniańy przez zamawiającego oraz, że Wynagrodzenie Wykonawcy nie

ulegnie Żwięk5zeniu.

f. aneks prŻewidujący 2amianę, bez zWięksŻenia Wyna8rodzenia WykonaWcY, oprogramowania
coTs lub oprogramowania DedykowaneBo, na oprogramowanie posiadające parametry

technicŻne nie gorsze od okreś onego W specYfikac]'i lub projekcie technicznym, w
szcze8ólności, gdy:

,,UtwoŻ enia centrum pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiei"r!1
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oprogramowanie Żostało Wycofane z produkcji ]ub producent planuje ŻaprŻestanie
wspierania oprog.amowania lub zmianę technologjczną oprogramowania;
na rynku istnieje inne opro8ramowanje, spetniające wymagania określone w specyfikacji,
które może Żastąpić oprogramowanie okreś]one W projekcie technicŻnvm, a która to
Żmjana będŻie korzystna dla ZamaWiającego;

pod Warunkiem Żaakceptowania zńianv pfzeŻ Zamawiającego oraz, że całkowite Llmowne
Wyna8rodŻenie prŻysłu8ujące na mocy niniejsŻej umowy WykonaWcy nie u egnie zWięksŻeniu

innych przyczyn korŻystnych dla zamawiającego lub ze WŻględu na cel projektu W ramach
którego zamawiający zawarł Ż Wykonawcą niniejszą L,mowę'

025 ADRESY STRON

Wszelkie powiadomienia oraz dokumenty przekazywane przeŻ strony na mocy
UmoWY lub W związku z nią zostaną sporządzone prŻez strony na piśmie idoręczone
druglej stronie pocztą poleconą lub pocztą kUrierską, Ża potwjerdzeniem odbioru, na
poniżej podane adresy stron.

2. W raŻje Żmiany adresu lub dowolnych z poniżej podanych informacji, strona
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą stronę w formje pisemnej, pod rygorem
nieważności.
DoręcŻenje powiadomienia na poprzedni adres przed otrŻymanjem powiadomienia o
zmianie adresu będzje uznawane za skutecŻne. strony mogą doręczać określone
powiadomienia pocztą elektronicŻną, pod Warunkiem potwierdzenia odbioru
powiadomienia przez drugą stronę elektronicznie' Za chwilę doręczenia
powiadomjenia uznaje się chwilę doręczenia powiadomienia W postaci elektronicznej
w rozumieniu art.61 5 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wszelka korespondencja w sprawach związanYch z Umową będzie kierowana na
adresy Stron zawarte w niniejszej Umowie.

5. każdej Żmianie danych adresowych i korespondencyjnych strony powjadomią się na
piśmie, pod rygorem njeważności, co nie Wymaga Żmiany Umowy'

926 PosTANowlENlA KoŃcoWE

1' Umowa wchodzi W źycie z dniem jej podp]sania prŻeŻ upoważnionych prŻedstawicieli obu stron'
2' lakieko]wiek spory powstałe W ŻWiązku z jnterpretacją ]ub Wykonaniem niniejszej Umowy

rozstrzygał będŻie sąd powszechny Właściwy miejscowo dla siedziby ZamaWiającego'

3' We Wsze]kich sprawach nieureguloWanych niniejsŻą Umową rnają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szcŻególności Kodeksu cywi]ne8o oraz Ustawy o prawie autorskim
iprawach pokrewnych.

4' Umowę niniejszą sporządzono W dWóch (2) jednobrzmiących egzemp arŻach, pojednYm (1) d]a
każdej ze stron.

5' ŻalącŻniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. spis 2ałąc2nikówI

a) załącznik nr 1_ Harmonogram'

b) Zaiącznik nr 2 - Gwarancja'

ĄKloster

c.{
N
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c) Załącznik nr 3 - Usługi 5erwisu'

d) załącznik nr 4-wykaz osób uczestniczących w zespole projektowym Wykonawcy'

e) Zatącznik nr 5 - WykaŻ osób uczestniczących W zespole projektowym zamawiającego'

f) zatącznik nr6-Wzór Protokołu odbioru Etapu.

8) załącznik nr 7 - tJmowa o powierzeniu przetwarŻania danych osobowych'

h) ZałącŻnik nr 8 - Umowa o Żachowaniu poUfności'

i) ZałącŻnik nr 9 - KRs/cElDG Wykonawcy.

j) załącżnik nr 10 _ Licenc]a'

zAMAWlAJĄcY WYKONAWCA

m
N
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zaląClnik nr l
do umowy z dnla

żawańei pomlędży:

HARMONOGRAM

!. Etap l -,,instalacja i odbiór lvlodułu komunikacyjne8o":

Etap ll-,,instalac]'a poŻostałych komponentów sYsTEMU i odbiór końcowy Wdrożenia":ll.

E "lJtwoE9nie c€ntrum pońialowo-rozliczenio ,"ro , ,J
dla nloKórych soKoów infrastuKuralnych oraz działalności prosumencxiefuil|
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załącznik nr 2

do Umowy Ż dnia

zawartej pomiędzy:

GWARANCJA

1' Wykonawca udzie a Zamawiającenru GWarancji Jakości na prawidłowe dz]ałanie sYsTEMtJ oraz

Modutów (dalej tącznieI sYsTEM) przez okres 60 (5 lat) miesięcy icŻonych od dnia podpisan]a beŻ

zastrŻeźeń Protokołu odbiorU Etapu, potwierdzającego urLlchomienie produkcyjne SY5TEMU,

który stanowić będzie potwierdzenie odbioru końcowego Wdrożen]a'

2.

4.

5.

6.

obowiązki GWaranta wykonuje Wykonawca:

Uprawnionym do korŻystania z GWaranc]ijest Zamawiający'

Wykonawca zapewnia W okresie GWarancji następujące parametry pracy sYsTEMU:

minima ny Wskaźnik dostępności środowiska W okresie Gwarancji - 90%

najWyżej dwie planowane przerwy serwisowe W miesiącu, każda n]e dłuższa njż 8 h

Dostępność środowiska będzie mierŻona dostępnością sYsTEMU speln]ającej parametry

wydajnościowe opisane w punkcie 4 powyźej W okresie każdego l2_mjesięcznego okresu

obowią2ywania Gwarancj|' Dostępność na poziomie 90% liczona jest dla systemu W każdYm 12_

mIesięcznym okresie 8warancyjnym' ln nymi slowy 100% to 365 dnj, 90% ta 328,5 d..,ia.

W przypadku, gdy usuniecie awarjl sYsTEML-] nie jest rnożliwe, W celu Żachowania wyma8anej

dostępnośc] 5YSTEMU, Wykonawca zobowiązany jest WłasnYrni siłami i na własny koszt do

zapewnienia, W terminie 14 dni robocŻych od zgłoszenia, tymczasowego roŻwjąŻania (obejścia)

zapewniającego korzystan]e z istotnych funkcjonalności SYSTEMl]' obejście Żostanie Żastąpione

przeŻ rozWiąŻanie doceowe W terminie nieprzekraczającym 30 (trzydzieści) dni od upływu

terminu usunięcia awarii W ramach Gwarancjj'

7' Awaria sYsTEMU zostanie uslinięta przez Wykonawcę w terminie nieprŻekraczającym 14

1cŻternaście)dni robocŻych od dnja zgłoszenia W ramach GwaTancji'

8' KaźdoraŻowo Żgloszenie serwisowe potw]erdzone zostanie przez Wykonawcę Ża pośrednictwem

systemu zgłosŻeń serwisowych, a jeżeinie będŻie to moŹliwe Ża pośrednictwem faksu pod

numerem uamawia jacegoi a bo na adres pocztY elektronicŻnejZamaWiającegoI

' PotWierdzenie powjnno Wpłynąć do Żgłaszającego bezzwłocŻnie, nie później niż

następnego dnia roboczego'

9' W przYpadku, gdy usunięcie awarij sYsTEMU Wymaga opublikowania prŻez producenta

oprogramowania Gotowego/oprogramowania cOTs poprawki (patch, update), awaria zostanie

Llsunięta W terminie n]eprzekracŻającym 14 (czternaście) dni roboczYch od dnia oficja nego

opublikowania W/w poprawki prŻez producenta'

10. WykonaWca świadczY uslugi W ramach Gwarancji w trybie

PI ''utwoŻenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów inflastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''

B]uro ProLektu: Reoiona na Żba Przemys]owo_Handlowa wG wicach
ul zwycięs|Wa 36 44-1ooGliWce te:+4832331372? faks +48322389630.

e'mai klastel@l]ph.om'pl vW rph com pl s/W klaŚter.ph com pR]IPH



INNOWACY]NA
GOSPODARKA

ł)\
Klcster

Projekt współfinansowany ze śrcdków Europejskiego F!nduszu RozWojU Regjonalnego
w ramach P.ogramu Operacyjnego lnnowacyjna Gospoda*a

r!

N

A
)ą

Wykonawca

Tel.:

Fax:

E Mail

system obsługi zgloszeń serwisowych:

11. W ramach realizacji Gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na okres trwania
Gwarancji,5y5tem obsługjzgłoszeń serwisowych, umożliwiający rejestrację/ewidencję zgłoszeń i

nadzór nad prlebie8iem każde8o Ż8łosŻenia serwisowego.

12. Gwarancja nie obejmuje:

a) braku funkcjonalności SY5TEMU nie zaplsanych w Umowie, Dokumentacji SYSTEMU lub
Dokumentacji,

b) nieprawidlowości w dŻialaniu sYsTEMLJ wynikających z in8erencji w Kod Źródlowy sYsTEMU
lub w Kod Źródłowy Modułu prŻez zamawiające8o lub osobę trzecią nieŻależną od
Wykonawcy, bez Względu na to czy in8erencja była bezprawna czy z9odna z uprawnieniami
zamawiające8o wynikającymi Ż Umowy lub Licencji,

c) nieprawidłowości wynikających z t]żytkowania sYsTEMU niezgodnie Ż Dokumentacją
sYsTEMU lub Dokumentacją'

d) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicŻnych, przepięć elektrycznych, itp.,
wywolanych przyczyną zewnętrzną lub przez zamawiaiącego lub przez osobę trzecią. za którą
Wykonawca nie pon05i odpoWiedzialności.

13' W 5prawach nieuregulowanych w niniejszej Gwarancji 5to5uje 5ię postanowienia Umowy'
Jeżeli sprawy nie są ure8ulowane postanowieniami Umowy, stosuje się bezwzględnie
obowiązujące przepj5y Kodeksu cywilnego.

',lJlwożenie centrum pomlarowo.lozllczeniowego
dla niektórych sektorów infrcskukturalnych oraz działalności plosumonckiej''

Biuro PÓjektu] RegionaLńa lzba PrŻerfiy9owo'Handlowa w Gliwicach
Ul' zwycięŚlwa 36, 44_100 Gliw]cs' te].: +4B 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'

e'mail: klaŚter@riph.coń'p], www r ph coń'pl' www.klastelriph.com'pl

N
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Proje\l współfinansowany Że śrcoków EJlope.skiego FunoLsŻL Rolwoju Reglonalne9o

w ramach Programu Operacylnego lnnowacyjna Gospodarka

7.

2,

3.

USTUGISERWISU

Usłu8i serwjsu będą śWiadczone przez Wykonawcę przez okres 60 (5 ]at) miesięcy od dnia
podpi5ania bez za5trzeżeń Protokołu odbioru Etapu, potwierdzającego uruchomien e
produkcyjne sYsTEMU, który stanowić będzie potwierdzenie odbioru końcowego Wdrożenla.

l|ekroć w lJsłudŻe serwisL] jest mowa o sYs''EMlE, na|eży plzez to rozumieć SY5TEM wraz
z zaimplementowanymi Modulami.

Procedura zglaszania wady/awarii:

a) Wykonawca będzie przyjrnował zgłoszenia serwisowe (dotyczące Awarii Krytycznej,
Awarii, Usterki) oraz dotyczące Konsultacji Ża pośrednictwem dedykowane8o systemu
obsługi zgłosŻeń serwisowych. Jeżeli zgloszenie za pośrednictwem systemu nie będzie

załącznik nr 3

do Umowy z dnia

Żawartej pomiędzy:

możliwe, zgłosŻenia prŻyjmowane będą telefonicznie pod numerem: lub

c)

d)

lub na adres poczty elektronicznej:
o każdej zmianie adresu lub numerów telefonóW ifaksów wskazanych powyżej,

Wykonawca zobowiązane jest niezwlocznie powiadomić na piśmie zamawiające8o'
zmiana danych, o których mowa W zdaniu poprzedzającym nie wymaga zmiany Umowy.

b) KażdoraŻowo zgloszenie serwjsowe potwierdzone zostanie przez Wykonawcę za

pośrednictwem sYstemu zgłosŻeń serwisowych, a jeżeli nie będzle to moż]iwe za
pośrednictwem faksu pod numerem zamawiające8o: albo na adres
pocztyelektronicznejZamawiające8o: Potwierdzeniepowinnowpłynąć
do zgłaszającego bezzwłocznie, nie później niż następnego dnia robocŻego'

Do dokonania prawidłowego z8loszenia serwisowego zamawiający powinien podać
następujące informacje:
. imię i nazwisko osoby zgłaszającej problem,

. nazwa zgłaszają€e8o,

. kategoria problemu {Awaria Krytyczna, Awaria, lJsterka}albo Konsultacja,

. opis wady/awarii.

cŻas reakcji - oznacza czas pomiędzy zgłoszeniem dokonanym przez zamawiającego a
podjęciem przez Wykonawcę bezpośrednich czynności serwisowych związanych z

usuwaniem wady/awarii.

czas naprawy to maksymalny czas, W którym wykonawca ŻobowiąŻuje się usunąć
wadę/awarię (lub zapewnić czasowe obejści€ problemu). czas licŻony jest od z8łoszenia
dokonanego przez zamawiającego prob]emu, do momentu u5unięcia zglo5zonego
problemu lub zapewnienia czasowego obejścia problemu' U5unięcie wady/awariito stan

na numer faxl

"Utworzeniocentrumpomiatowo-rozliczoniowego'dla niektórych sektoró* int.".t.ułtu,"lnyJn oi"i i;;;i;i;i;i;;;;;;ńźi il/
BiJto P'oje\'L Regonana lŻba_Prefyslowo'Fddlowa'Ł9llY9":]' / /u' ztyoęslwa 36' 4r'_100 Gl'wce lel ' _48 32 J31 37 27' l.ks' +48 J2 ?38 96 30' '

e.mail: klasler@riph'com'pl' wW'ńph'com pl' łW'klaster'ńph'cofi pl

e)
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4.

6.

Projekt współlinansowany Źe środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

przywrócenja wszystkich funkcjonalnościsYsTEMU, a W przypadku zastosowania obejścia
problemu do przywrócenia istotnych funkcjonalności sYsTEMtJ'

AWaria Krytyczna - oznacza wadę lub usterkę, w której sYsTEM lub jakikolwiek je8o Modul nie
pracuje, tj' W wyniku której sYsTEM lub Modul przestał dzialać lub zamawiający nie może
korzystać Ż wszystkich funkcjonalności sYsTEMU lub Modułu;

Awaria - oznacza sytuację, w której usterce uległa część SY5TEMU lub jakikolwiek je8o lvloduł
lub obniżyła się w sposób istotny wYdajność sYsTEMU lub ujawniono wadĘ części sYsTEMU lub
jakiejkolwiek Modutu.

Usterka _ oznacŻa sytuację, w której Występują utrudnienia w funkcjonowaniu sYsTEMu,
ale główna funkcjonalność i wydajność jest zachowana lub wystąpiła jakakolwiek inna wada lub
usterka, której nie można zalicŻyć do kategoriiAwarii Krytycznej lub Awarii.

Konsultacja - każda inna czynność serwisowa dotycząca sYsTEMU realizowana wyłącznie
zdalnie lub za pośrednictwem środków porozumiewania 5ię na odległość {telefon, faks, majl),

w szcŻe8ólności porada techniczna w sprawie Żmiany konfiguracji, możliwości dodania nowych
funkcjonalności, czynności administracyjne, w tym dotycŻące Transferu Wjedzy, a także
w5parcie zamawiającego w wykonywaniu bieżących Żadań zwiąŻanych z obsługą sYsTEMU'
Wykonawca zobowjązany jest do świadczenia Konsultacji w godzinach od 8:00_15:00 w dni
robocŻe, tj. w dni od poniedziałku do piątku 2 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy'

zapewnienie czasowe8o obejścia problemu (rozwiązanie workaround) _ oznacŻa Żastępcze,
tymczasowe rozwiązanie przywracające min.50% funkcjonalność imin 50% wydajności
rozwiązania.

Wykonawca gwarantuje następujące warunki dotYczące Uslug serwi5uI

1) Hot line/service desk dostępny w trybie

2) obsługa W l'ęzyku polskim'

3) |']sługi serwisu są realizowane Ża pośrednictwem łącz transmisji danych (Żdalnie),

a jeżelijest to niemoźliwe, w miejscu wystąpienia Wady/awarii'

10' TerminY wykonania Usług serwisu:

Wada/awaria Czas reak.ii Czas naprawy

Llśterka

W przypadku, gdy usunięcie wady/awarii 5YSTEMU wymaga oplJblikowania przez producenta

Oprogramowania Gotowego/Oprogramowania COTS lub Oprogramowania Standardowe8o
poprawkj (patch, update), wada/awaria zostanie usunięta W terminie nieprzekracŻającym 14

dni roboczych od dnia oficjalnego opublikowania w/w poprawkl przez producenta.

11. Usunięcie wady/usterki zostanie potwierdŻone protokołem naprawy podplsanym prŻez

upoważnioną przez zamawiające8o osobę w termjnie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
zamknięcia przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego' strony dopuszcŻają potwierdŻenie
prŻez zamawiającego naprawy w formie elektroniczńej' za pośrednictwem systemu obsługi
z8łoszeń serwisowych, które wywołuje takie same skutki, jak podpisany przeŹ strony protokól

8.

9.

7.

N

rJ ',Utwożenie centrum pomiarowo.rozliczeniowego
dla nióktórych sokto.ów inrrastrułturalnjJii;;;; i;i;i;ii.;;i;;ffi;;;;ńZi ń7

BiLro Pote\lLr Regional.a lzoa P?emys'owo-Hand owa w or* *"" '1
uL' zwycięslwa 36' 44ł 00 Gliwice (el': +48 32 331 37 27' laks: +4a 32 238 96 30'/

o_mail: klasler@ ph com'pl' ww'riph'com'pl' ww'klasle.ripl'coń.plNIPH
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13.

Projekt wspómnansowany ze środkÓw Eurcpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnsgo
w ramach Program! Operacyjnego lnnowacyjna cospodarka

Gwarantowany cŻas naprawy liczony jest do chwili usunięcia wady/usterki przez serwis
Wykonawcy izawiadomienia zamawiejącego o gotowości do odbioru w systemie obsłu8i
zgłoszeń serwisowych lub w inny sposób określony Umową. okresów odbioru z8łoszeń
serwisowych nie wlicza 5ię do aŻasów naprawy.

W ramach nadzoru autorskiego' Wykonawca świadczy Uslugę subskrypcji poleBająĘ na
śWiadczeniu usług polegających po stronie Wykonawcy na informowaniu zamawiające8o o
każdej aktualizacji (patch, update) sYsTEMU Iub Modułów, które powstaną w okresie
świadczenia Usług serwisu, wynikających z wewnętrznego rozwoju sYsTEM / Modułów lub
zapewnionej przez producenta Oprogramowania Standardowego.

,,Ulworzenig centaum pomiarowo.rozliczoniowogo
dla nioktórych s€ktorów infrastrukturalnych oraz dŻlałalnoścl prosumencki;j''LI

co
E

/1r
<Al

Blurc ProieKU: Rąionalna lzba PzomysłoBołandlowa w Gliwicach
tJl' zwycĘslwa 36' 4,{-100 Gli$i(p' lel.: +48 32 331 37 27 

' 
faks: +48 32 238 96 30'

€_m€il: klasl€r@ńph'com.pl' $'{/w'tiph'com.pl' www'klast9l'ńph'coln'pl
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Projekl współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Proglamu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

załąc'nik nr 4

do Umowy Ż dnia

zawartej pomiędzyI

wYKAz o5óB uczEsTN|czĄcYcH W zEsPoLE PRoJEKToWYM wYKoNAWcY

Miejscowość, data, podpis, pieczęć firmowa

,,ulwożenie cenłlum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastruktuhlnych oraz dziaaalności prosumenckioi''rll

Biulo Projektu Reg]onalna l2ba Pżemysłowo_Handlowa w Gliw]@ch
ul' zwycięstwa 36 44ł00Giwice lel: +4a3233137 27 faks +48322389630

e-mail klaster@nph.@m.pl lvw riph.com pl, wW.klasler.rph com pl

L.p.

Funkcja/

stanowisko

Wymagane kwalifikacje

zaWodowe, Wyks2tałcenie

i doświadcŻenie dla danej

funkcji/stanowiska

lmię inazWislo Kontakt
(Telefon / E-mail)

3_

2

3

4

5

6

I

NPH
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Projeki wspÓfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona]nego
w ramach Programu Operacyinego lnnowacyina Gospodarka

załąaŻnik nr 5

do UmowY Ż dnia

zawartej pomiędzy:

WYKAZ osóB UczEsTNlczĄcYcH W zEsPoLE PRoJEKroWYM zAMAwlAJĄcEGo

lViejscowość, data, podpis, pieczęć firmowa

g

i7* >"1

,,Utworzenie centrum pomiaaowo-tozliczeniowego
dla niektórych aektorów infaastruktulalnych oraz działalności prosumenckiej''

Buro Projektu Reg onalna lzba PŹemysłowo_Handlowa w Gliw]cach
ul. zwycięstwa 36' 44łoo G iwice,iel: +4a3233137 27'laks +48322389630

e-mail: klaster@r ph.com.pl, lvw riph com pl wW k aster riph com pl

L.p. Funkcja/

stanowisko
w zespole

Uczestnik Klastra lmlę lnaŻwisko
Kontakt

(Telefon / E-mail)

1

2

3

4

5

6

8
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Ptojekl współfinansowany Że ślodków Eutopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Prcgramu Operacyinego lnnowacyjna Gospodarka

zalą.znik nr 6

do Umowy Ż dnia

zawartej pomiędzy:

''UtwoŻenie centrum pomiarcwołożliczeniowego
dla niektórych sektorów inf.astrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

BiUrc P@jektu: Regionalna lzba PŻem}Ełowo_Handlos€ w Gliwicach
ul' zwycięslwa 36,44_100 Gliwce' tel.:+48 32 331 3727' faks:+4832238 96 3q

WzÓR PRoToKoŁU oDBloRU ETAPu

PRoToKÓŁ oDBloRU ETAPU

Miejscowość Data

skład komi5ji odbierającej

ze strony zamawiającegoI

ze strcny Wykonawcy:

Protokoł dotycŻy:

Lp. Nazwa Etapu Umowy Numer Etapu

Uwagi

Akceptacja - podpisy

zamawiającY lmię i nazwisko Data Podpis

lmię inazwjsko Data Podpis

NIPH e'mail: klaster@riph.com.pl, www'riph.com.pl, www.klasler.iph.com.pl
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ĄKlaster
Projekl współfinansowany Że ślodkóW Europejsk]ego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacytnego lnnowacyjna Gospodarka

załacznik nl7
do Umowy z dnia

zawartej pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA OANYCH OSOBOWYCH

lJmowa zawarta w dniu pomiędzyI

rep rezentowaną przeŻ:

1)

Ż)

zwaną dalej,,PowierŻającym",

2.

repre2entoWaną prŻez:

1)

2)

Żwa ną dalej,,PrŹetwarzającym'',

Żwanymi dalej wspólnie ,,stronami" lub każdą z osoba ,,stroną"

Zważywszy, że Powierzający
(nr 

-) 

zawarli umowę na

przetwarzania zbioróW danych osobowych administrowanych przeŻ PoWierzające8o, strony na

podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowYch (tekst jednolity

Dz' U. z 2aa2 r' Nr 1o1, poz' 926, Ż późn. zm'), z8odnie z którym administraior danych może

powierzyć innemu podmiotowi prŻetwarzanie danych osobowych W drodze umowy zawartej na

pjśmie, postanaWiają zawrŻeć następującej treści UmoWę:

ataz

Preambuła

PrŻetwarzający w dn]u T.

a której realizacja nie jest możliwa bez

t-l

rg ,,[Jtworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalniih;;a; 6;i"l;iń!;i p;";;;;;ńzi /f

BlJlo Plo'e.lJ Rego1.'..lŻo. P?.ry9łowo-rano owa W c**,( lf
L 7w}ceglw.16.a.'00G'wlce lel -Ż8"2)J' J/z/''a.s 1a832)3896'o 7 !

e_na l . żśt.'@l ph cof pl fuwlpl (oap llw l.sle'1ph.of olNPH
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GOSPODARKA

5. Umowa - niniejsza umowa,

6. umowa Wdroźeniowa - umowa
Przetwarzającym i Powierzającym.

ĄKldsfPr
Projekt współfinansowany ze śtodków Europgjskiego Funduszu Rozwoju Regionahego

W ramach Proglamu op€lacyjnego lnnowacyjna Gospoda*a

91
oefinicie

strony prŻyjmują następujące Żnaczenie dla poniźej Wymienionych sformułowań:

1' Administrator oanvch osobowyah - należy przez to rozumieć Powierzającego, decydującego o

celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

2' Administratoa Bezpieczeństwa lnformacii - osoba z8odnie z ań. 36 ust' 3 Ustawy wyznaczona

do nadzorowania przestrzegania zasad ochronY danych osobowych w organizacji

Powierzającego,

3' Rozporządzenie - rozporządzenie Min]stra spraw Wewnętżnych i Administra€ji

z dnia 29 kwietnia 2oo4 r. w sprawie dokumentacii przetwarzania danych osobowych oraz

warunkóW technicŻnych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy

informatycŻne służące do prŻetwarzania danych osobowych (Dz. U' z 2004 r. nr 10o, poz' 1024),

4' PrŻetwarzanle - przetwarzanie przez Przetwarzającego danych gromadzonych przez

Powierzającego, zgodnie z warunkami Umowy, a w szczególności W zwiąŻku Ż wdrożeniem

sYsTEMU, wYkonywaniem obowiązków wynikających z GWarancji i Usług serwisu'

z dnia r, nr

Biuo Proiek|u: Regionalna lzba PŻ emysłowo_Handlowa wGl]wicach
ul. zwycięstwa 36' 44loo G|iwice' lel': +48 32 331 3727. faks: +48 32238 96 30'' 

€_maiI k]asl€r@iph'com'pl'wwwnph'compl'wwuklasler'ńph'com.pl

podpisana pomiędzy

7. Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz U

z 2Ńz l '' fi 1ol' poz' 926, z póżn ' zm.) '

92
Przedmiot umowy

1. Powierzający ośWiadcza, że W rozumieniu Ustawy jest administratorem następujących zbiorów

danych osobowych:

", który zawiera dane adresowe klientów indywidualnych, z wyszcŻególnienjem:

2. W celu realizacji zawaaaej Umowy Wdloźeniowej w aamach projektu , Powierzający

na mocy Umowy powierŻa Przetwarzającemu, a Przetwarzający przyjmuje do przetwarzania,

dane o5obowe zawarte w Żbiorach danych osobowych, o których mowa w ust. 1'

3. Przetwarzający będzie wykonywał przedmiot Umowy w następującym miejscuI

4. W ramach przetwarzania powierŻonych danych, PrŹetwarzający uprawniony jest Wylącznie do

przeprowadzenia Przetwarzania. z8odnie z Umową i w celu wywią2ania się postanowień Umowy

Wdroźeniowej.

''UtwoŻonie cenirum pomiarowo_lo2liczeniowego
dla nigktórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''19

NPH
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5' Przetwarzający nie jest uprawniony do Wprowadzania nowych danych do Wskazanych W ust. 1

zbioróW danych osobowych, ani ingerencji w treść przetwarŻanych danych osobowYch, a także
do jakie8okolwiek dalszego ich wykorŻystania ub udostępniania'

53.

oświadczenie stron

1' PrŻetwarzający ośWiadcza, iź Żatrudn]a pracowników posiadających dośWiadczenie iWiedzę,

niezbędne do Wykonania przedmlotu UmowY'

2' Pżetwalzają.y oświadcza, iż spełnia Wymagania określone w art. 36'39 oochronie danych
osobowych dotycŻące zabeŻpiecŻen]a danych przed jch udostępn]eniem osoborn

nieupoważnionym, zabraniem przeŻ osobę nieuprawnjoną, prŻetWarŻaniern z naru5Żeniern

Ustawy oraz zm]aną, utratą, usŻkodzeniem Ub znisŻczen]em, jak równ]eż, że sposób
prowadzenia i zakres dokumentac]'i, o któr€j mowa W art' 39a ustawy o ochronie danych

osobowych oraŻ środki technicŻne i organiŻacyjne zastosowane W celu zapewnienia ochrony
przetwarzanych danych są zgodne z przepisami RoŻporŻądŻen]a'

3. PrŻetwarzający nie decyduje o ce ach iśrodkach przetwarzania powierŻonych danYch osobowych

w zbiorach danych osobowych wskazanych w 5 2 ust. 1 Umowy.

4. Pfzetwafta]ący moźe prŻeprowadzić Przetwarzać dane wyłączn]e w ce u i w Żakresie

przewidŻianym W Umowie oraz Umowie Wdrożenjowej w ramach projektu 

-.
ś4'

obowiąŻki stron

1' Przetwarzający ŻobowiąŻUje się do Żapewnienia beŻpiecŻeństwa przetwarŻanych danYch

osobowych zgodnie Ż arI' 36-39 Ustawy oraŻ Żgodnie Ż RozporŻądzeniem, polegające8o W

szczegó]ności na prŻestrŻeganiu obowiązujących polityk bezp]eczeństwa danych o5obowych i

instrukcjizarządzan]a svst€mem informatycznym służącym do prŻetwarzania danych o5obowvch'

2' Przetwalzający, Żobowiązuje się umożliwić Administratorowi BezpiecŻeństwa lnformacji lub

upowaźnionYm prŻez niego osobom, sprawdzenie w godŻinach pracy? stanu beŻpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych oraz usunąć W terminie 5 dni roboczych Wszelkie dostrzeźone i
odpowiednio uzasadnione niedociągnięcia W tym zakresie'

3' PoWierzający zobowiązuje się do przekaŻywania PrzetwarŻającemu, aktualnych informacji
o obowiązującej u sieb]e dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, umoź iwiających
kontrolę prŻetwarzania danych osobowych, o której mowa W ust' 2 n]niejsŻego paraBrafu.

4' PrŻelwalzający 20bowiąŻuje 5ię do odebrania oświadczenia W zakresie powielzen .
przetwarŻania danych osobowych od każdego WspółpracoWnika Przetwarza]ącego,

zaan8ażowane8o W proces prŻetwarŻania ŻbioróW danych osobowych powierzonych do
prŻetwarzania na mocy UmoWy, którego wzór stanowi Załącznik B.

5' Do przetwaru ania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracown]cY ]ub

Współpracownicy PrŻetwarŻającego, posIadający lmienne upoważnienie Powierzającego do
przetwarzania danych osobowych.

6' Powierzający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracownikóW lub współpracownikóW
PrŻetwarzającego upoważnionych przez PoWierzającego do przetwarzania danych osobowych
W związku z Wykonywaniem Umowy Wdrożeniowej w ramach projektu

7' Liczba osób, o których mowa w ust' 4,5 i6 Żawarta jestW Załączniku A do Umowy'
m

9_

tilrll

5s'
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2.

1.

1.

2.

3.

1.

Projekl Współlinansowany ze środkóW Europejskiego Fundusa] Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu OpeEcylnego lnnowacyina Gospodarka

Wsp.iłpraca stron

o jle strony nie postanowią inaczej', w przypadku lozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Powierzającemu wszystkie przekazane

nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych
danych Że wszystkich innych nośników. Plzetwarzający Żobowiązuje 5ię niezwłocznie przesłać
Powierzającemu protokół z dokonania powyższych czynności'

Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocŻne8o poinformowania Powierzaiąc€go o
jakimkolwiek prowadzonym w stosunku do nie8o postępowaniu, w szcze8ólności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez niego danych osobowych'

Przetwarzający zobowiązuje 5ię do niezwłoczne8o poinformowania Adminjstratola
BezpiecŻeństwa lnformacji o każdym przypadku narusŻenia prŻepi5ów dotyczących ochrony
powjerzonego Żbioru danYch osobowych'

!6.
odpowiedŻialność PrzetwarŻającego

Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec
Powierzającego z8odnie z ustawą o ochronie danych osobowych i w zakresie określonym w
niniejszej Umowie.

2. PrzetwarŻaiący ponosi odpowiedzialność Ża sŻkody, jakie powstaną u Powierzające8o w wyniku
niezgodnego z Umową PrzetwarŻania przeŻ Przetwarzającego powierzonych mu danych

07.

zobowiązanie do za.howania poufności danych osobowych

osoby b]orące w imieniu Przetwarzającego udział W przetwarzaniu danych osobowych Żostaną

zobowiązane do zachowania W tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiąŻku Ż

przetwarzaniem danych osobowych, poprzeŻ podpjsanie oświadczenia, z8odnie ze wzorem
określonym w załączniku B do niniejszej Umowy'

PrŻetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane

z powierzeniem danych osobowych, przez okres realizacji Umowy jak również bezterminowo po

ustaniu Umowy.

58.

Postanowienia końcowe

1' Umowa obowiązuje od dnia je; podpisania.

2. Umowa Wygasa W całości w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy
Wdrożenjowej.

3' zmianY lub uzupełnienia Unowy wymagają formy pisemnej, pod ry8orem nieważnoścl.

4. Wszelkie spory mo8ące powstać w przyszlości W wynjku stosowania niniejszej Umowy, strony
poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu 5ądowi powszechnemu dla siedziby Powielzającego'

5' W zakresie nieuregulowanym przez Umowę zastosowanie Żnajdują przepisy Ustawy oraŻ Kodeksu
cywilnego.

6' Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrŻmiącYch egzemplarzach, każdy na

praWach oryginału, po jednym eszemplarzu dla każdej ze stron.

,'Utwor'enie centrum pomiarowo_rozliczeńioweqo
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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7. lntegralną cŻęść Umowy stanowią załączniki:

1) Załącznik A -Wykaz 05ób u wskazanych przez Przetwarzające8o, które zostaną upoważnione

przez Powierzające8o do przetwarzania danych osobowych'

2) Zalącznil B - Wzór oświadczenia.

PoWierzającY Przetwarzający

Lr)

.Mrll ',utwoŻenie cenlf !m pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektolów infrastrukturalnych oraŻ działalności prosumenckie.i''
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zaląaznik A do umowy o powleraeniu piletwarzanla danych osobowych

Wykaa osób wskazanych pne! Pnetwanarąceto, łlórc zostaną uPowaźniońe pże'

Powienaiącego

do przetwarzania danyah osobowych.

,,Utworaenle centrum pomiarowo.rozllczonlowego
nloktórych sołtorów lnfrastrukturalnych oraz działalności prosumonckigJ'

BlUrc Po]ehu: Rąionaln. lŻb. Pr2emFlo{GHandlołB w Gliwicac
ul. złttĘŚlvra 36' 4.|-100 Gliwic€' lsl.: .48 32 331 37 27' faks: +48 32 238 96 30'

Lp. login lmię i Nalwisko Stanowisko

1-

2.

R]]PH
dla

€-maił klasl€(łiph'com'pl' wtvw'tiph'com'pl' uit^/uklastol'dph'com.pl
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w2ór oświadcuenia

dnia

(imię inaŻwjsko)

(seria, nr dow. os.)

(nazwa)

oświadcŻenie

W związku z wykonywanjem prac w celu realizacji Umowy l dnia

Wdrożeniowej z dnia

\
DI7"Klasier

Projekt współl]nansowany ze ślodków Eulopejskiego Funduszu Rozwoju R€gionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

załącŻnik B do umowy o powleneniu pfzetwa]zania danych osobowych

o powierzeniu przetważania danych osobowych (nr 

-) 

oraŻ Umowie

Bjurc P'ojeklu: Rąionaha l2bB Pzemysłowo-Handlo9a w Gliwicach
ul zwycięstwa 36' 44ł00 GlŃice, tel : +48 32 331 37 27' bks: +48 32 238 96 30'

e_mail klasie.@lph'@m'pl' www.iph com'pl www.klas|€l'iph'com pl

stwierdzam własnorecznym
podpisem, że Żnana mijesttreść przepisów ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz' u. z 2002 r. Nr 101, poz' 926 ze zm.) oraz rozporządŻenia Ministra
spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 20(N r. w sprawie dokumentacji
prŻetwarzania danych osobowych oraz WarunkóW technicznych iorganiŻacyjnych, jakim powjnny

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do prŻetwarŻania danych osobowych (DŻ. U'
z 2OO4 r. n !00, poz.1024l.

Jednocześnie zobowiąŻuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi Żapoznałem się podczas
wykonylvania czynnościzleconych mi do wykonania w ramach realizacjiwskazanych Wyżej umów.

lpodpis)

r!
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załącznlk nr 8

do Umowy r dnia

zawańe.i pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

Umowa zawarta w dniu pomiędzy:

7.

reprezentowaną przez:

1)

2l

Żwaną dalej,,zamawiającym",

2.

rezentowaną przez:

zwana dalej,,Wykonawcą",

lącznie zwanymi dalej ,,stronami" lub każda z osobna ,,stroną",

której treść jest następującaI

51

Wszelkie materialy j/lub informacje strony ujawniającej zarówno handlowe, finansowe, technicŻne,

technologiczne, prawnie chronione i inne, zwane dalej,,informacjami poufnymi", ujawnione drugiej

stronie w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, Żapisane w jakiejkolwiek formie i

jakimkolwiek nośniku informacji (w tym ńiędzy innYmi w formi€ prezentacji, rysunków, filmów,

dokumentów, w formie elektronicznel') w związku z Umową Wdrożeniową w ramach projektu

,,Utworzenie centrum pomjarowo'rozljczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz

pre

1)

2l

działalności prosumenckiej" z dnia 

- 

r. (nr ) zawartą pomiędzy stronami,

zwaną dalej ,,Umową"' strony zobowiązuje 5ię:

1) zachować w poufności,

2) wykorzystać wyłącznie w celu realizacji Umowy,

3) nie przekazywać ani nie ujawniać, beŻ kaźdorazowej uprzedniej pisemne] z8ody strony

ujawniającej, źadnej osobie z wyjątkiem:

a) pracowników strony wyznaczonych do realjzacji Umowy, którzy potrzebują takich

informacji w Żwiązku z j ej/je9o rcalizac)ą;

',ulwożenig c6nlf um pomiarowo_rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrasłrukturalnych oraz działahości prosumenckiej''

pl

Biulo Pro]ek|u:Regionalna lzba PŻ emysłowo_Hand owa w Gliwicach
Ul ŻWycięshła 36 

' 
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b) bie8lych rewjdentów odbiorcy, jak róWnież Wszelkich innych osób lub organow
uprawnionych lub Żobowiązanych do posiadania dostępu do informacji poufnych W

zWiązku z dŻiała]noścją 5trony;

c) przypadkóW, W których odbiorca jest zobowiąŻany do takiego L]jaWnienia prŻez 5ąd lub W
przypadku ustawoweso obowiązkU takiego ujawnienia, z zastrŻeźeniem, że odbiorca
dołoźY właściwych starań w celu uprzedniego pjsemnego poinformowania strony
ujaWn'ającej o.zed dokonanie.r Iak;ego u.awnienia,

d) osób trŻecich zaan8aźowanych przez odbiorcę do real]zacji UmoWY WóWczas odbiorca
bierze na siebie odpowiedŻialność za prŻekazywanie informacji poufnYch osobom
trzecim.

Żapewnić (prŻed ujawnieniem informacji poufnych), by WsŻelkie osoby i or8any,
o których mowa w pkt 3, byiy śWiadome poufnego charakteru informacji strony ujawnrającej

ora2 nałożyć na nje obowiąŻek zachowania poufności na warunkach niniejszej umoWV;

nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać informacji poufnych W ramach swojej dŻiałalności, z
WYjątkiem wykorzYstywania lub roŻpowsŻechnianja Wyiącznie w Żakresie koniecznym dia
realiŻacji ce|óW Umowyj

dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków
ŻabeŻpiecŻających ochronę informacji poufnych prŻed dostępem ibezprawnym Wykorzystaniem
przez osoby nieuprawnione,

52
oboWiąŻku zachowania poufności, o którYm mowa w 5 1 nie stosuje się:

1) do jakiejkolwiek części informacji poufnych, W stosunku do których odbiorca moźe WykaŻać,

iż informacje takieI

a) są ]ub stały się publicŻnie znane bez winY drueiejstronV; Iub

b) zostały Żgodnie z prawem otrzymane od niezaieżnej osoby trŻeciej bez obowiąŻku
2achowania poufności; ]ub

c) w dacie ich ujawnienia przez stronę ujawniającą ub otrŻymania od strony ujawniającej

byłYjuż znane drugiej stronie bez obowiązku zachowania poufności; lub

d) zostają ujawnione prŻez stronę ujawniającą jakiejkolWiek osobje trzeciej bez o8raniczeń
W zakresie poufności,

2) do jakichkolWiek opracowań dokonanych prŻez odbiorcę 5amodzielnie, bez dostępu lub
wykorŻystania informacji poL]fnych,

3) do.jakiejko]wiek cŻęści informacji poufnych W stosunku do których odbiorca może WykaŻać, że
na podstawie Umowy uzyskał prawo do rozpowszechniania takich informacji.

53
Wszelkie materjały zawierające inforrnacje poufne przekazane lub otrzymane od strony ujawniającej,
zwane dale]',,materiałami", w tym między innymi dane utrwaJone na tradycyjnych ,ub
elektronicznych nośnjkach ]nformacji, dokumenty, instrukcje obstu8j, specyf/kacje, schematy /\
pl utwoŻenie centrum porni",o'o-rorli"."n;o'"qo1 J\

o fr nur 
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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6)

N



INNOWACYJNA
G05PODARKA

ĄKldstPr
Proiekt wsoó]finansowany ze srodhów Europejskjego Funduszu Rozwoju Regiomlnego

w ramach ProqramJ Operacy;nego lnnowacyina Gospodarka

działania,5pisy pro8ramów, wydruki danych, stanowią i pozostają własnością strony ujawnjającej i

nie mogą być kopiowane w całości lub W części bez wyraźnej pisemnej zgody strony ujawniającej,

chyba że Umowa stanowi inaczej' Wszelkie kopie materiałów stanowią własność strony ujawniającej

oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich i/lub innych

praw, jakie zostały umieszczone na oryginale.

54

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane

przyznanie odbiorcy jakichkolwiek praw w drodze licencii lub na iakiejkolwiek innei podstawie do

utworu (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych), wynalazku, wzoru

uźytkowego, projektu racjonaliŻatorskiego lub innych praw z zakresu Własności intelektualnej lub

ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie niniejszej umowy,

dotyczących informacji poufnych, chyba że Umowa stanowi inaczej'

5s

Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji Umowy, strony beŻzwłocznie zwrócą sobie wzajemnie

Wszelkie materiały dostarczone przez stronę ujawniającą, zawierające informacje poufne oraz

wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub usunie wsŻelkie informacje poufne zapisane w jakimkolwiek

urządzenju lub na jakimkolwiek nośniku służącym do przechowywania danych, w sposób

uniemożliwiający jch ponowne odtworŻenie, o ile Umowa nie stanowi inaczej' W ciągu 15 dni od

zakończenia realizacji Umowy lub od źądania dotyczącego zniszczenia, zwrotu lub usunięcia

informacji poufnych, odbiorca potwjerdzi pisemnie stronie ujawniającej, że w pełni wywiązał 5ię z

obowiązkóW określonych w niniejszym paragrafie'

56

1' Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienje od lJmowy ani zakończenie jej realizacji z jakiejkolwiek

przyczyny, nie będą miaty wptywu na obowiązki określone w niniejszej umowie'

2' Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu' W sprawach nieuregulowanych njniejszą umową

zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego

3. Wszelkie spory, jakie mogą Wyniknąć w związku z ninieJ'szą umową, strony poddają pod

rozstrzygnięcje właściWego sądu pow5zechnego dla 5iedziby zamawiającego'

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienja niniejszej umowy oraz ośWiadcŻenia woli o jej wypowiedzeniu

wymagają formy pisern1ei, pod ry8o'em nieważności'

5. Niniejsza umowa sporządzona Żostała w dwóch e8zemplarzach' po jednym egŻemplarzu dla

każdej ze stron.

zamawiaiący Wykonaw.a
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LICENC'A

Llcencjodawca

LicenciobioJca

DEFINIOE:

"Dokumentacja SYSTEMU" - oŻnacŻa dokumentację techniczną opisującą sYsTEM. dokumentację

użytkownika SY5TEMU, dokumentację Kodu Źródłowego sYsTEMu oraz dokumentację

powykonawcŻą autorstwa Licencjodawcy.

,,Gwarancja' - gwarancja jakości udzielona na sYsTEM pnez Licencjodawcę na warunkach

określonych w t'mowie'

,,Kod Źródłowy systemu" - oznacza kod źródlowy sYsTEM U.

..Li.encja"
SYSTEMU

oznacza niniejszy dokument określający warunki korzystania i rozpowśzechnianja

,,Modur _ oznacŻa moduty stanowiące integralną część sYsTEMU, dostarcŻone przez Licencjodawcę

jako Oprogramowanie CoTs/Oprogramowanie Gotowe, zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi

określonymi w specyfikacji. Modułem nie jest oprogramowanie standardowe. Licencja obejmuje

następujące Moduly:

"Utworaenie centium pomialowo.rozliczenlowego
dla nlektórych s.Ko]ów infrastJukturalnych oraz dzlałalnoścl p'osumonckiej"rll
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,,oplogramowanie standardow€" - oznacza opro8ramowanie systemowe, bazodanowe lub

narŻędŻiowe niezbędne dla poprawne8o działania i Wdrożenia sYsTEMU oraŻ Modulów,
licencjonowane przez renomowanych produc€ntóW oprogramowania, Wytwarzane seryjnie,

dostarczane w formie gotowego zamkniętego produktu, dostępnego w systemie 5prŻedaźy. Licencja

niniej5Ża nie obejmuje oprogramowania standardowego ani oprogramowania Dedykowanego W

rozumieniu def inicji określonych W Umowie'

,,sPecyfikacja" _ oŻnacza dokumentację Zapytania ofenowego stanowiącą Załącznik nr 1

,,sŻczeBółowY opis przedmiotu Żakupu" do zapytania ofertowego.

,,sublicencjobiorca" _ oznacza osobę trŻecią, która uzyskala prawo do korzYstania Ż SYSTEMU lub

VodJłu na Warunkach określonych w Lice1cl '

,,sYsTEM" _ oŻnacza system dla uruchomienia centrum roz iaŻania med]óW - system informatyczny
wyposaźony co najmniej w funkcjonalność opisaną w specyfikacji, będący p.zedmiotem Zapytania
ofertowego rea]iŻowanego w ramach projektu 

-,,Utworzenie 
centrum pomiarowo-rozliczeniowego

dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz dzialalności prosumenckiej", umożliwiający
Zamawiającemu korzystanie 2 funkcjonalności Ż8odnie ze specyfikacją iDokumentacją sYsTEMU,
będącY oprogramowaniem coTs/oprogramowaniem Gotowym. Licencja niniejsŻa nie obejmuje

opro8ramowanja standardowego ani oprogramowania Dedykowanego W roŻumieniu definicji

określonych W Umowie'

,.lJsłu8a serwisowa" - usluga świadc2ona przez Licenc]'odawcę na rzecŻ Licencjobiorcę na Warunkach

opisanych w Umowie

,,Umowa"-umowazdnia
iLicencjobiorcą.

l. (ri ) podpisana pomiędzy Licencjodawca

,,Ustawa" - oznacza ustawę z dnia 4 lute8o 1994 r' o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(DŻ. U' 1994 r. Nr 24 poz' 83 z późn' Żm.).

,,Utwór zależny" - oznacŻa utwór lub pro8ram komputerowy w roŻumieniu lstawy Ż dnia

4 lutego 1994 r' o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz' U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. Żm')

powstaly na baŻie SY5TEMU lub Modułu lub Dokumentacji SYSTEMU' W stosunku do Utworu

Za eźnego opracowanego prŻez Licencjobiorcę, wsŻelkie autor5kie prawa majątkowe będą
przy5lugiwał wyłąc2nie Licencjobiorcy'

,,UżYtkownik" - oznacza osobę uprawnioną do korŻystania 2 sYsTEML,'

t. PRZEOMTOT UCENO|

PrŻedmiotem Licencjijest sYsTEM, W tym poszcże8ó]ne Moduly'

II. TYTUT PRAWNY

''utworŻenie centrum pomiarowo_rozliczeniowego
dla niGktórych sekto.ów infra3trukturalnych oraz działalności plosumenckiei''
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licencjodawca oświadcza, iż w stosunku do SYSTEMU, które8o jest autorem, przysługują mu
WyłącŻne prawa autorskie w rozumieniu art. 74 ustawy oraz, że jest uprawniony do udŻielenia
Licencjobiorcy Licencji do korzystania i rozpowszechniania SYSTEMU.

Llcencja nie przenosi na Licencjobiorcę żadnych autorskich praw majątkowych do sYsTEMU'

Licenarodawca oświadcza, że sYsTEM nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób
trzecich, a w szcze8ólności, że korzystanie z sYsTEMU, zgodnie z niniejszą Licencią, nie wymaga
żadnych dodatkowych zeŻwoleń lub t]poważnień ze strony osób trzecich.

ZAKRES LICENCJI

licencjodawca udziela licenciobiorcy Licencji na korzystanie i rozpowszechnianie
sYsTEMu, na następujących polach eksploatacji:

a} trwałego lub czasowego zwjelokrotnjenia sYsTEMU w calości lub w części jakimikolwiek
środkami iw jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadŻania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania sYsTEMU niezbędne jest jego

zwielokrotnienie,

b) tłumaczenia, prŻystosowywania, zrniany uktadu lub jakichkolwiek innych zmlan w
sYsTEMlE, w ramach ft]nkcjonalności sYsTEMu;

c) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolWiek innych zmian w
sYsTEM|E, w związku z koniecznością utrzymania poprawnej pracy sYsTEMu lub
usuwania wad SYSTEMU;

d) roŻpowszechniania sYsTEMU, w tym użyczenia lub najmu sYsTEMu lub jego kopji, w tym
ramach modelu SaaS {Software as a Service),

e) opracowania utworów zależnych na podstawie SYSTEMU lub Dokum€ntacii SYSTEMU
przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie oraz wyrażanaa zgody
na Wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie działające na zlecenie
Licenciobiorcy;

f) korzystanie i rożporządzanje Utworami zależnyml wytworzonymi przeŻ Licenaiobiorcę
lub przez osoby trzecie na Żlecenie Ljcencjobiorcy, na polach eksploatacji określonych
niniejsŻą Licencją,

g) dostęp do danych przetwarzanych w ramach SYSTEMU za pośrednictwem jego

funkcjonalności, w tym możliwość eksportu i importy danych do sYsTEMU;

h) korzystanie z Dokumentacji sYsTEMu dla celów zwiążanych korzystaniem sYsT€MU
zBodnie z Ljcencją,

2. NiniejsŻa Licencja:

a) jest udzielana na czas nieoznaczony,

b) iest nieogranicŻona co do te'yIoJum'

c) ma charakter niewylączny,

d) ma charakter odpłatny,

e) uprawnia do udzielania sublicencji.

"utwoaŻenle centrum pomiarowo-rozliczeniowogo
dla niektórych sektorów infrast.ukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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f) ma charakter nieprzenosŻa ny.

3' Licenciobiorca jest uprawniony dla korzystania z pól eksploatacji W5kazanych powyżej do:

a) modyfikowania, rozsŻerzania, rozbudowywania lub tłumacżenia sYsTEMU, jak róWnieź

rozdzielania jego częścij

b) dokonywania modyfikacji SYSTEMU, w tym jego dekompilacji, d€asemblacji, reverse
en8ineering oraŻ ingerencji W Kod Źródlowy SYSTEMU lub kod wynikowy sYsTEMu;

c) udostepnienia lub rozpowszechniania sYsTEMU, udzielania dalsŻej licencji, dŻierżawy,

użycŻenia lub najmu, wtym do sprŻedaźy SYSTEMU ubje8o egzemplarzy, tym ramach

modelu saas (software as a service), towarŻyszących mu materiałów, w tym
Dokumentacji sYsTEMU, bez koniecznoścj uzyskania jakjejkolWiek Ż8ody Licencjodaw.y'

4. Ljcencja obejmuje prawo korzystania Ż sYsTEMU przez nieo8ranicŻoną icŻbę UżYtkownjków'

IV. SUBLICENOA

1' Licenc.|obiol'a ma prawo do udzielania sublicencji Ż prawem sublic€ncjobiorcy do udŻie]ania

dalszej sL]blicencji , jeżeli lącznie zostaną spełnione następujące Warunki:

a) sublicencjobiorca wyrazi Żgodę na korŻystanie z SYSTEMU na Warunkach określonych
W licenaji, z Źastrzeżeniem pkt lV'1.b, lV.1.c i lV.d Licencj]'

b) Licencjobiorca nie przyzna sublicenajobiorcy źadnych praw wykraczających poŻa prawa

prŻyznane Liaencjobiorcy na pod5tawie licenaji,

c) sUblicencjobioaaa nie uŻYska prawa do:

(i) prŻenosŻeniasublicencji,

(ii) tłumaczenia, przystosowywania, Żmiany układu lub jaklchkoiWiek innych Żmian W

sYsTEMlE, w ŻWiąŻku z koniecŻnością utr2ymania poprawnej pracy SYSTEMU lub

usuwania wad SYSTEMU;

(iii) opracowania Utworów zaleźnych na podstawie sYsTEMu ub Dokumentacji
sYsTEMu oraz wyraźania zgody na wykonywanie praw Żależnych przez osoby

trŻecie dŻiałające na zlecenie sublicencjobiorcy

{iv) dokonywania modyfikacii sYsTEMu, w tym jego dekompilacji, deasemblacji,
reverse engineering oraz ingerencji w Kod Źródłowy SYSTEMU lub kod Wynikowy

sYsTEMU beŻ zgody Licencjobior.y;

(v) udostepnienia iub ro2powszechniania SYSTEMU, !dzielania dals2ej licencji,

dzierżawy, uźycŻenia lub najmu, W tym do sprzedaży SYSTEMU lub jego

egŻemp]arŻy, tym ramach modelu saas (software as a service), towarŻyszących mu

materialów, W tym Dokumentacji sYsTEMu, bez uzyskania pisemnej zgody
Licencjobiorcy;

d) Licenajobioraa i sublicencjobiorca 5ą Żobowiązani pisemnie poinformować Licencjodawcę

o kaźdej sublicencji udzielonej odpowiednio subliaencjobiorcy (subl]cencja) idalsŻemu
sublicencjobiorcy (dalsza sublicencja), nie później niż w terminie 14 dnj od dnia jej

udŻielenia'

''UtworŻeni€ centlum pomiarowo_rożliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturaInych oraz dzialalności p.ośumenckiej''
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2' Naruszenie prŻez licenciobiorcę lub sublicenc.ioblorcę któregokolwiek z powyższych zoboWiązań
stanowi istotne naruszenie Licencii.

2.

3.

1.

oDPoWlEDzlALNośĆ UcENooDAWCY

Licencjodawca nje ponosi odpowiedŻialności za sŻkody związane z korzystanjem z sYsTEMU,
jego awarjami, błędami, W tYm również Ża ewentualną utratę informacji, danych lub szkodę,
stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania sYsTEMu.

Licenciodawca wyłącza swoją odpowiedzialność Żaiakąkolwiek szkodę (lącznie z pośrednimi
albo bezpośrednimi szkodami 2 tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z prŻerw w działalnościgospodarczej lub utraty informacii
go5podarczej oraŻ innYmi s2kodami o charakterze rrajątkowym), będącą następstwem używania
albo braku możliwości używania oprogramoWania'

llaenajodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane Żarejestrowane, raparńiętane lub
przetworzone za pomocą sYsTEMu oraz za szkody związane Ż utratą tych danych'
Administratorem danych w rozumjeniu prŻepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
t997 r,, nr !33, poz,883, z późn. zm')jest Licencjobiorca.

4. Licen.iodawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzaalność Ża wady prawne sYslEMU.

5' sYsTEM dostarczany iest,,As ls"' W związku z tym odpowiedŻialność Licen.jodawcy z tytułu
Gwarancji i u5lu8 serwisowych dotyczących sYsTEMU określa wylącznie Umowa i obowiąŻujące
przepisy prawa.

VI. WYPOWEDZENIE LICENOI
1' Niniej5zaLic€najajestnjewypowiadalna.

2. Jeźeli zapis pkt Vl'1 Licenc.ii okaże się nieważny lub bezskutecŻny z uwagi na bezwz8lędnie
obowiązujące przepisy prawa, Licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem
dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia] plzy cŻym Licenajodawaa zobowiązuje się do
niewykonywania takie8o uprawnienia przez okres, co najmniej dziesięciu lat od podpisania

3' zobowiąŻanie do niewypowiadania Licencji nie dotyczy sytuacji, w których doszło do istotnego
naruszenia prŻez licencjobiorcę warunków Licencji, a Llcencjobiorca nie ŻaprŻestał naruszeń
w cią8u 30 (trzydziestu) dni od otrŻymania od licencjodawcy pisemnego zawiadomienia (pod

ry8orem nieważnoścj) o takim naruszeniu' W takiej s}łuacji, jeżeli Licencjobior.a będzie
kontynuował Wskazane przeŻ Licencjodawcę naruszenie postanowień Licencji pomimo
pisemne8o WeŻwania, Liaencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Llcencii z

Żachowaniem 3 _ miesięczne8o okresu Wypowiedzenia,

4. Jeżeli istotne8o naruszenia postanowień licencji dopuścił się sublicenciobiolca. prawo
do wypowiedzenia Licen.ji przysługuje lic€nc.iodawcy wyłącznie w stosunku do sublicencji
udŻielonej subli.encjobiorcy.

5. Licencjodawca ma prawo do kontroli i ochrony praw autorskich poprŻez stosowanie
mechanizmów sprawdŻania legalnoścj kluczy seryjnych lub licencyjnych oraz oanacŻeń
identyfikacYjnych instalacji, jak również przeprowadzenia audytu w or8anizacji licenciobiorcy

,'utwoŻonie centrum pomiarowo_rozliczoniowego
dla niektórych sektorów infraslrukłuralnych oraz dzialalności pro5umenckiój''
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lub sublicencjobiorcy, który korŻysta z SYSTEMU' Uniemożliwienie prŻeprowadzenia przez
Licencjodawcę audytu w swojej organiŻacji w terminie 30 (trrydŻieści) dni od dnia
poinformowania przez Licencjodawcę o zamiarze jego prŻeprowadŻenia uznaje się Ża istotne
naruszenie warunków Li€encji.

VlI. PosTANowlENlAKoŃcowE

1. WsŻelkie prawa autorskie przekraczające Żakres udŻielonej Licencjobiorcy Licencji 5ą chronione'
Naruszenie warunkóW Liaencji upoważnia Licenaiodawcę do do€hodŻenia swych praw Żgodnie z
przepisami prawa, a Wszczególnością z ustawą'

2' Liaencja nie zwalnia Licencjobiorcy z nabycia praw do użytkowania innych powsŻechnie
dostępnych programów nieŻbędnych do poprawnego działania sYsTEMu (np. oplo8ramowanie
Standardowe).

3. W przypadku wątpliwości, co do zasad użytkowania sYsTEMU, Licencjobior.a powinien żgłosić
sie do Lićencjodawcy w celu u7Yskania wyjasnień'

4' W sprawach njeuregulowanych Licencią mają Żastosowanie prŻepisy prawa polskiego'

5' Licencja Wchodzi W życie Ż chwilą przekazania sYsTEMu.

\o

rll ,,Utwo.zeniecentrumpomiarowo-rozliczeniowego,,tl
dla niektórych sektorów infrast.ułtulalnych o]az działalności prosumencxiói" (tr]/
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