LICENCJA UŻYTKOWANIA
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejsze warunki Licencji określają zasady udzielania przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego licencji na System GridFlow.
1.2 Licencja jest ograniczona, niewyłączna i niezbywalna - co oznacza w szczególności,
że prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Licencji nie mogą stanowić przedmiotu
umowy przelewu wierzytelności, przejęcia długu jak również nie podlegają zbyciu,
darowiźnie, wniesieniu do spółki oraz udostępnieniu na jakiejkolwiek innej podstawie
prawnej.
1.3 Wyrażeniom użytym w Licencji nadaje się następujące brzmienie:
Licencja – niniejsza umowa licencyjna na System zawarta pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym;
Przedsiębiorstwo – oznacza przedsiębiorstwo prowadzone przez Zamawiającego będącego
klientem systemu GridFlow;
Subskrypcja – subskrypcja Microsoft Azure, której administratorem jest spółka należąca
do jednej grupy kapitałowej z Zamawiającym albo w przypadku zakupu subskrypcji w
Future Processing (FP), to FP będzie jej administratorem;
System, Platforma GridFlow – system informatyczny wdrożony w Przedsiębiorstwie
Zamawiającego na podstawie Umowy;
Użytkownik Końcowy – osoba fizyczna uprawniona przez Zamawiającego do korzystania
z Systemu w ramach Widoku, zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego przez Zamawiającego, w ramach wykonywania obowiązków
wynikających z takiego zatrudnienia;
Widok – oznacza front-end Systemu, tj. zbiór udostępnionych czynności i metod
dla Użytkownika Końcowego do interakcji z Systemem przez przeglądarkę, z wykluczeniem
dostępu przez API.
1.4 Strony oświadczają, że wiadome im jest, że do korzystania z niniejszej Licencji niezbędne
jest dysponowanie przez Zamawiającego prawem do korzystania z Subskrypcji
i zapewnienie Wykonawcy wszelkich dostępów do Subskrypcji. Zamawiający zapewni
Wykonawcy pełen dostęp do Subskrypcji, która będzie spełniała warunki dla Infrastruktury
zgodnie z Umową, przez cały okres trwania Licencji.
2. Zakres i ograniczenia Licencji
2.1 Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji ograniczonej, niewyłącznej,
niezbywalnej i nieprzenaszalnej, obejmującej prawo do użytkowania Systemu od dnia
zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia za wykonanie ostatniego Etapu
Umowy.
2.2 W ramach Licencji Zamawiający ma prawo do wykonywania wszystkich czynności
niezbędnych do korzystania z Systemu zgodnie z Dokumentacją Projektową, z wyłączeniem
czynności zakazanych w Licencji, tj. prawo do korzystania z Systemu na następujących
polach eksploatacji:

(i) Wdrożenie i korzystanie z jednej kopii Systemu w ramach Subskrypcji, w zakresie
uzgodnionym przez Strony w Dokumentacji Projektowej,
(ii) korzystanie z jednej kopii Systemu przez określonych przez Strony Użytkowników
Końcowych, wyłącznie przy użyciu Widoku,
(iii) korzystanie z jednej kopii Systemu z wykorzystaniem maksymalnie 450 000
liczników AMI obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo, w granicach terytorialnych
miasta, w którym nastąpi wdrożenie,
(iv) udostępnianie Widoku w taki sposób, aby każdy Użytkownik Końcowy Systemu
mógł mieć dostęp do Widoku, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy użyciu
dostępnych technik na moment podpisywania Umowy, w tym w sieciach
komputerowych, w granicach Licencji.
2.3 Zamawiający może korzystać z Systemu wyłącznie na terytorium miasta, w którym
nastąpiło wdrożenie, objętym działalnością Przedsiębiorstwa.
2.4 Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych oświadczeń i zgód osób
trzecich, jak również jest do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z osobami trzecimi,
jakie są lub okażą się niezbędne w celu skutecznego udzielenia Licencji we wskazanym
zakresie.
2.5 W przypadku przepisania Subskrypcji lub podjęcia przez Zamawiającego działań mających
na celu przepisanie Subskrypcji bądź przekazanie praw do niej, bez uprzedniej pisemnej
zgody Wykonawcy, Licencja wygasa bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. W
celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wygaśnięcia Licencji,
o którym mowa powyżej Wykonawca zachowuje prawo do całości wynagrodzenia
określonego w Umowie.
2.6 Zakazane jest:
(i) rozpowszechnianie Systemu, w szczególności udostępnianie Systemu jakimkolwiek
osobom trzecim poza Użytkownikami Końcowymi,
(ii) sprzedawanie,
odsprzedawanie,
wypożyczanie,
wynajmowanie,
sublicencjonowanie, dystrybuowanie lub wprowadzanie na rynek Systemu
lub tworzenie rozwiązania pochodnego lub zbliżonego,
(iii) licencjonowanie, sublicencjonowanie Systemu lub rozwiązań pochodnych
lub zbliżonych,
(iv) powielanie lub zwielokrotnianie Systemu lub jego części (na czas nieokreślony
lub określony), z wyjątkiem powielania dozwolonego wobec Widoku określonego
w zakresie niniejszej Licencji,
(v) używanie Systemu do rozwoju, produkcji lub wprowadzania do obrotu produktu,
oprogramowania, systemu lub usługi zasadniczo podobnej do Systemu,
(vi) używanie Systemu jako komponentu innego produktu, oprogramowania, systemu
lub usługi w celu stworzenia rozwiązań pochodnych lub zbliżonych;
(vii)rejestrowanie, przesyłanie, pobieranie Systemu, poza zakresem dozwolonym
niniejszą Licencją,
(viii) tłumaczenie, dostosowywanie, zmiana układu lub innego elementu Systemu,
(ix) kopiowanie Systemu lub jakiejkolwiek jego części, cechy, funkcji, układu
lub interfejsu (za wyjątkiem powielania dozwolonego wobec Widoku, określonego
w zakresie niniejszej Licencji),
(x) zakłócanie lub przerywanie integralności lub działania Systemu;
(xi) uzyskiwanie lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Systemu
lub powiązanych systemów lub sieci,

(xii) zmiana,
modyfikacje,
odtwarzanie,
dekompilacja,
dezasemblacja,
rekonfigurowanie lub inne próby wykrycia lub wykorzystania kodu źródłowego
lub jakiejkolwiek innej części Systemu (w takim zakresie, w jakim nie jest to
dozwolone przez prawo).
2.7 Zamawiający jest Stroną wyłącznie odpowiedzialną za to, aby System był używany zgodnie
z prawem. W szczególności, zabronione jest: (i) używanie Systemu w jakimkolwiek celu
sprzecznym z prawem, lub w celu promowania nielegalnej działalności oraz naruszania
praw osób do prywatności; (ii) badanie, skanowanie lub testowanie Systemu (w zakresie,
w jakim takie zezwolenie nie wynika z innych postanowień Umowy lub Licencji),
(iii) pokonywanie lub obchodzenie wszelkich środków bezpieczeństwa lub mechanizmów
uwierzytelniania; (iv) uzyskiwanie lub próby uzyskania jakichkolwiek informacji o Systemie,
które nie zostały udostępnione przez Wykonawcę.
2.8 Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z prawem
wszelkich danych i treści wprowadzonych przez Zamawiającego do Systemu.
2.9 Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenie, wyciek, naruszenie integralności
i bezpieczeństwa danych Zamawiającego, w tym danych osobowych, chyba że zdarzenia te
nastąpiły z wyłącznej winy Wykonawcy.
2.10 Dokumentacja Projektowa może być używana wyłącznie jako instrukcja użytkowania
Systemu, w szczególności nie może być wykorzystywana do rozwijania, produkcji
lub wprowadzania na rynek jakichkolwiek produktów, usług, oprogramowania
lub programu komputerowego, zasadniczo podobnego w jego wyrażeniu do Systemu
lub którejkolwiek z jego części, które naruszają prawo autorskie. Zamawiający może
przechowywać i tworzyć tymczasowe kopie Dokumentacji Projektowej w jakikolwiek
sposób i w jakiejkolwiek formie, w szczególności: drukowanie, zwielokrotnianie
reprograficzne, magnetyczne lub cyfrowe i wprowadzanie do pamięci komputera. Żadne
z postanowień Licencji i Umowy nie przyznaje Zamawiającemu innych praw
do Dokumentacji Projektowej niż te wyraźnie określone w niniejszym podpunkcie 2.10,
w szczególności żadne z postanowień Licencji i Umowy nie przyznaje Zamawiającemu
prawa do wprowadzania do obrotu Dokumentacji Projektowej w jakikolwiek sposób.
Zamawiający zobowiązuje się chronić Dokumentację Projektową w ten sam sposób jak
zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia Informacji Poufnych zgodnie
z postanowieniami Licencji oraz Umowy. Zamawiający w żadnym wypadku nie jest
uprawniony do przekazania Dokumentacji Projektowej podmiotom trzecim – wszelkie
postanowienia odmienne od niniejszego zakazu nie znajdują zastosowania w stosunku
do Dokumentacji Projektowej.
2.11Wszelkie użycie Systemu naruszające Licencję, Dokumentację Projektową, Umowę lub inne
wiążące uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą, które będą zagrażać
bezpieczeństwu, integralności lub dostępności Systemu, mogą skutkować wezwaniem
przez Wykonawcę do zaprzestania takich działań (z wyznaczeniem maksymalnie 3 dniowego terminu do zaprzestania niezgodnych z w/w postanowieniami działań)
pod rygorem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Licencji
ze skutkiem natychmiastowym.
2.12Za użycie Systemu w sposób naruszający Licencję Dokumentację Projektową, Umowę
lub inne wiążące uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą, które będą zagrażać
bezpieczeństwu, integralności lub dostępności Systemu, uważa się również ograniczenie
dostępu do Subskrypcji ze strony Zamawiającego lub podmiotu trzeciego będącego
administratorem Subskrypcji wobec Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ograniczenie

dostępu do Subskrypcji wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub podmiotu
administrującego. Punkt 2.11 stosuje się odpowiednio.
3. Dostarczenie Systemu, wynagrodzenie i warunki płatności
3.1

Wykonawca wdraża Zamawiającemu System zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

3.2

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za udzielenie Licencji zgodnie
z postanowieniami zawartymi w Umowie. Wynagrodzenie za udzielenie Licencji obejmuje
uprawnienie do korzystania z Systemu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w Licencji.

4. Nowe wersje i wydania Systemu
4.1
4.2

Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu nowych wersji i wydań
Systemu.
System dostarczany jest w wersji zaprojektowanej na dzień Wdrożenia, w związku z czym
Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania jego aktualizacji.

5. Czas trwania i wypowiedzenie Licencji
5.1 Licencja udzielona na System zostaje udzielona na okres 2 lat.
5.2 Wykonawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji w sytuacji, jeżeli Zamawiający
naruszy warunki Licencji lub Umowy, w tym min., jeżeli Zamawiający naruszy obowiązki
wskazane w punkcie 2 Licencji, a w szczególności nastąpi próba niedozwolonej Umową lub
Licencją modyfikacji Systemu, dekompilacji, dezasemblacji, czy też wszelkie działania
mające na celu poznanie kodu źródłowego, struktury Systemu, algorytmów lub idei
stanowiących podstawę Systemu. Wykonawca wezwie Zamawiającego do zaprzestania
dokonywania naruszeń Licencji w terminie odpowiednim, nie dłuższym niż 3 dni,
z zastrzeżeniem, iż bezskuteczny upływ terminu może skutkować złożeniem oświadczenia
o wypowiedzeniu Licencji ze skutkiem natychmiastowym.
5.3 W sytuacji określonej w punkcie 5.2 – wypowiedzenia Licencji - Zamawiający zobowiązany
jest do zaprzestania korzystania z Systemu i usunięcia wszelkich danych dotyczących
Systemu (w tym plików, komponentów oraz danych rejestru) ze wszelkich nośników,
ze szczególnym uwzględnieniem Subskrypcji. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest
do przekazania Wykonawcy pisemnego oświadczenia potwierdzającego wykonanie
obowiązków określonych w niniejszym punkcie. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający
udostępni mu środowisko informatyczne (Subskrypcję) w celu usunięcia Systemu i jego
elementów.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że w przypadku skorzystania przez
Wykonawcę z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca zachowuje prawo
do całości wynagrodzenia określonego w Umowie.
6. Własność intelektualna
6.1 Wszelkie prawa w tym prawa własności intelektualnej do Systemu lub związanej z nim
Dokumentacji Projektowej (włącznie z rysunkami, zdjęciami, wideo, audio oraz tekstem
zawartymi w Systemie) należą do Wykonawcy, co oznacza, że jest on podmiotem wyłącznie

uprawnionym do korzystania z tych praw i dysponowania tymi prawami. Licencja
nie przekazuje Zamawiającemu wyżej wymienionych praw w żadnym zakresie,
w szczególności nie powoduje przeniesienia tych praw na Zamawiającego,
poza udzieleniem na podstawie Licencji praw do korzystania z Systemu wymienionych
w Licencji lub Umowie w zakresie w nich określonym.
7. Ograniczenie odpowiedzialności
7.1 Niezależnie od ograniczeń odpowiedzialności określonych w Umowie, Zamawiający
niniejszym zobowiązuje się przejąć od Wykonawcy wszelkie zobowiązania wynikające
z roszczeń będących konsekwencją używania Systemu z naruszeniem warunków Umowy
lub Licencji, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w szczególności z tytułu:
wyrządzonych szkód lub poniesionych kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej). Opisane
wyżej przejęcie zobowiązań oznacza przejęcie długu. W sytuacji, jeśli do przejęcia długu
wymagana jest zgoda wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówi, Zamawiający jest
odpowiedzialny wobec Wykonawcy za wyrządzoną szkodę oraz za to, że wierzyciel nie
będzie żądał od niego spełnienia świadczenia.
8. Poufność
8.1 System w każdej formie wyrażenia, struktury programu, algorytmy, wykorzystane
komponenty, dokumentacja, a także wszelkie pozostałe elementy własności intelektualnej
są niejawne – zakazane jest ich udostępnianie osobom nieuprawnionym w każdej możliwej
formie.
9. Raporty i prawa audytu
9.1 Wykonawca w celu sprawdzenia zgodności z Licencją oraz Umową, a także w celu
zweryfikowania przyczyn ograniczenia dostępu do Subskrypcji ze strony Zamawiającego
lub administratora Subskrypcji, zastrzega sobie prawo dokonania kontroli sposobu
użytkowania Systemu przez Zamawiającego lub Użytkowników Końcowych. Wykonawca
może wykonywać kontrolę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pośrednictwem
osób i podmiotów dowolnie przez siebie wybranych. O zamiarze przeprowadzenia kontroli
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Kontrola może
odbywać się wyłącznie w Dniach Roboczych. W trakcie kontroli Zamawiający zobowiązany
jest udostępnić Wykonawcy System, środowisko informatyczne w tym Subskrypcję, a także
wszelkie dane i dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.
9.2 Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego pisemnego oświadczenia
potwierdzającego zgodność wykorzystania Systemu z Licencją oraz Umową.
9.3 Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszego punktu 9 obowiązują przez cały okres
trwania Licencji, jak również przez 24 miesiące od daty wygaśnięcia Licencji z jakiejkolwiek
przyczyny, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później.
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