OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR 1/2018

System billingowy dla Wielkiego Odbioru

Zamawiający
Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdańsk
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I.

ZAMAWIAJĄCY

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309),
przy Al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, NIP: 957-105-91-90, REGON:
221462531, kapitał zakładowy: 35.343.500,00 zł.

II.

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DIALOGU TECHNICZNEGO PO STRONIE
ZAMAWIAJĄCEGO

1. Koordynatorem dialogu technicznego jest Przemysław Zasada.
2. Adres do korespondencji: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk.
3. Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym można składać:
a. Drogą elektroniczną na adres: Kamil.Borowski@energa.pl (wiadomość e-mail
powinna być zatytułowana „Zgłoszenie o dopuszczenie w dialogu technicznym
pn. „System billingowy dla Wielkiego Odbioru <nazwa podmiotu składającego
zgłoszenie>”.
b. Osobiście, w sekretariacie Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
4. Pytania merytoryczne związane z dialogiem technicznym proszę kierować na adres email: Przemyslaw.Zasada@energa.pl (wiadomość e-mail powinna być zatytułowana
„Pytanie dotyczące dialogu technicznego pn. „System billingowy dla Wielkiego Odbioru
<nazwa podmiotu składającego zgłoszenie>”.
5. Zamawiający może w dowolnej chwili dokonać zmiany Koordynatora dialogu
technicznego, o czym poinformuje Uczestników i potencjalnych uczestników dialogu
technicznego poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
Zamawiajacego.
6. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog techniczny p.n. „System billingowy dla Wielkiego Odbioru”

III.

PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z
„Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”.
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IV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO ORAZ CEL
PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym
zakresie:
W ramach prowadzonej przez ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. analizy
możliwości pozyskania wsparcia systemowego procesów obsługi i rozliczeń klientów
Wielkiego Odbioru w Grupie ENERGA, jednym z analizowanych wariantów jest budowa
nowego systemu bilingowego w Grupie ENERGA służącego do rozliczania odbiorców
zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia o
mocy umownej większej niż 40 kW (tzw. Wielkiego Odbioru), w oparciu o gotowe
moduły informatyczne, know-how i inne zasoby dostarczane przez rynek Dostawców IT.
Model techniczny i biznesowy analizowanego rozwiązania zakłada dostarczenie
komponentów systemowych realizujących określony zakres wymagań funkcjonalnych,
zbudowanych w taki sposób, że możliwa jest zarówno ich dalsza modyfikacja, jak i
rozbudowa umożliwiająca dodanie funkcjonalności zapewniających obsługę nowych,
zdefiniowanych przez Grupę ENERGA wymagań, a w szczególności:
a. repozytorium kodów źródłowych komponentów systemowych, w ramach
którego kody będą składowane, wersjonowane i zarządzane przez wspólne
zespoły wytwórcze,
b. dokumentacji procesu produkcji oprogramowania niezbędnego do
wytwarzania (modyfikacji), testowania i wdrażania oprogramowania
powstałego w oparciu o kody źródłowe komponentów systemowych, o
których mowa w lit a).,
c. implementacji środowisk narzędziowych wspierających proces produkcji
oprogramowania, o którym mowa w lit b).,
d. zasobów analitycznych, programistycznych, eksperckich, niezbędnych do
utworzenia wspólnych zespołów wytwórczych do realizacji prac, w ramach
procesu produkcji oprogramowania, o którym mowa w lit. b).,
Model prawny analizowanego rozwiązania zakłada:
a. nabycie przez podmiot z Grupy ENERGA udziału w majątkowych prawach
autorskich do dostarczonego przez niego rozwiązania informatycznego,
zarówno do części podstawowej - standardowej, jak i do elementów
dedykowanych wytworzonych w ramach współpracy przy budowie, rozwoju i
utrzymaniu systemu,
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b. zachowanie przez Grupę ENERGA majątkowych praw autorskich do
elementów wytworzonych przez podmioty z Grupy ENERGA,
c. zawarcie umowy o zarządzanie wspólnymi prawami autorskimi, w ramach
której każda ze Stron będzie uprawniona do samodzielnego rozwoju,
utrzymania, modyfikowania i rozpowszechniania elementów rozwiązania,
d. pełen transfer know – how do Grupy ENERGA, w zakresie umożliwiającym
samodzielny rozwój i utrzymanie systemu obejmującego rozwiązanie
dostarczone przez partnera technologicznego.
3. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez Zamawiającego, w związku z
planowanym przeprowadzeniem postępowania, doradztwa oraz informacji w
zakresie niezbędnym do efektywnego:
a. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
b. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), w
szczególności:
 uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat najnowszych,
najnowocześniejszych
i optymalnych
rozwiązań
dotyczących
przedmiotu dialogu technicznego,
 umożliwienia Zamawiającemu ustalenia, innych obok ceny,
zróżnicowanych kryteriów oceny ofert złożonych w Postępowaniu,
takich jak jakość, funkcjonalność, czas wykonania zamówienia,
parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych
technologii oraz metodologii,
 uzyskanie przez Zamawiającego pozyskania informacji na temat
możliwości współpracy oferowanych przez rynek IT,
c. określenia warunków umowy,
d. określenia innych elementów przyszłego zamówienia w zakresie SIWZ i OPZ.

V.

ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego”.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w
niniejszym Ogłoszeniu.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
4. Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego zostaną określone w
Regulaminie dialogu technicznego, który zostanie przesłany podmiotom
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dopuszczonym przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym zgodnie z
niniejszym ogłoszeniem.
5. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu technicznym jest uprawniony do
wzięcia w nim udziału, jeżeli w terminie i w sposób wskazany w niniejszym ogłoszeniu
złoży prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w
dialogu technicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Po dopuszczeniu do udziału w
dialogu technicznym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami niniejszego
ogłoszenia, podmiot zainteresowany staje się uczestnikiem dialogu technicznego.
6. Uzasadnione wątpliwości i pytania, co do treści niniejszego ogłoszenia można
kierować na adres elektroniczny Koordynatora dialogu technicznego.
7. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim
uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań.
8. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby
przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu
przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy. W przypadku przekazania
Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 Nr 90 poz.
631 z późn. zm.), podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu
bezwarunkowej zgody na wykorzystane tego utworu (w całości, bądź w części) na
potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej w tym opisu przedmiotu
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie
z opracowań utworu. Uczestnik dialogu zapewnia, że wykorzystanie utworu przez
Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
10. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera
prywatnego w rozumieniu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na
wybór koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub
usługi.
11. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o
jakiekolwiek zamówienie publiczne.
12. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania/postępowań o udzielenie
zamówienia w wyniku przeprowadzenia niniejszego dialogu technicznego.
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VI.

WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W dialogu technicznym mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące
warunki:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeśli okres prowadzenia
działalności przez podmiot jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zamówienie (projekt) odpowiadający swoim rodzajem przedmiotowi
dialogu technicznego, polegających na budowie, wdrożeniu bądź budowie i
wdrożeniu systemu billingowego służącego do rozliczania klientów sektora
energetycznego (rozumianych jako klientów w obszarze elektroenergetyki,
gazu, wody, paliwa, ciepła systemowego) oraz telekomunikacyjnego, o
wartości zamówienia (projektu) przekraczającej kwotę 2 000 000 zł netto.
b. wykaz zamówień (projektów) o którym mowa w lit a) powyżej należy umieścić
w Zgłoszeniu o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
c. zawrą porozumienia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o dialogu technicznym.
d. prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie o dopuszczenie do
udziału w dialogu technicznym wraz z załącznikami w terminie i w sposób
określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do uczestnictwa w dialogu technicznym zostanie zaproszonych nie więcej niż 5
(pięciu) uczestników, którzy w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie złożą w
określonym terminie komplet wymaganych dokumentów, w tym prawidłowo
wypełnione Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym i spełnią
warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Jeżeli liczba podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu technicznym, które
spełniają warunki udziału w dialogu technicznym będzie większa niż 5 (pięć),
Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego podmioty, które zrealizowały
największą liczbę zamówień (projektów). Za każde zamówienie - wykazane ponad
określony w punkcie 1 lit a) powyżej warunek i potwierdzony zgodnie z treścią punktu
1 lit b) powyżej, zainteresowany podmiot otrzyma 1 punkt.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników zrealizuje taką samą liczbę
zamówień (projektów) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi dialogu
technicznego, decydujące znaczenie dla kwalifikacji (zaproszenia do udziału w
dialogu), będzie miała łączna wartość wszystkich zamówień, za które zostaną
przyznane punkty.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
składany jest wspólnie przez podmioty, ocena warunków, o których mowa w
niniejszym rozdziale, dokonywana będzie łącznie.
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VII.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w niniejszym Ogłoszeniu składają:
a. Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z
udokumentowaniem zrealizowanych projektów (w szczególności ich zakresu),
o których mowa w rozdziale VI. Sposób dokumentowania pozostawia się
zainteresowanym podmiotom do wyboru.
b. Dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji podmiotu zgłaszającego chęć
bycia Uczestnikiem dialogu oraz pełnomocnictwo, o ile prawo to nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz ze Zgłoszeniem o dopuszczenie do
udziału w dialogu technicznym. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż
uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki, do reprezentowania podmiotu,
do Zgłoszenia należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej
czynności.
2. Zgłoszenia można składać:
a. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kamil.Borowski@energa.pl.
3. Zgłoszenia należy składać do dnia 23 marca 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia
do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do dopuszczenia do dialogu technicznego
podmiotów, które złożą Zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

VIII.

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Po przesłaniu Zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym drogą
elektroniczną, należy przesłać oryginalne dokumenty – Zgłoszenie o dopuszczenie do
udziału w dialogu technicznym wraz z załącznikami – na adres korespondencyjny
Zamawiającego, na ręce Koordynatora.
2. Po weryfikacji przez Zamawiającego Zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w dialogu
technicznym przesłanego drogą elektroniczną oraz załączonych do niego
dokumentów pod kątem spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w dialogu
technicznym, Koordynator dialogu technicznego przesyła zainteresowanym
podmiotom informację o ich dopuszczeniu lub odmowie ich dopuszczenia do udziału
w dialogu technicznym.
3. Wraz z informacją o dopuszczeniu do udziału w dialogu technicznym, Koordynator
dialogu technicznego drogą elektroniczną, przesyła uczestnikom dialogu
technicznego:
a. Regulamin dialogu technicznego.
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b. Potencjalną listę pytań Zamawiającego do uczestnika dialogu technicznego.
c. Dokumentację techniczną lub zagadnienia.
d. Propozycję przebiegu dialogu wraz z formą komunikacji oraz przewidywanymi
terminami.
Warunkiem otrzymania przez uczestników dialogu technicznego ww.
dokumentów jest przesłanie, na adres korespondencyjny Zamawiającego,
podpisanego Załącznika nr 2 „Porozumienie o zachowaniu poufności”.
4. Spotkania z uczestnikiem dialogu technicznego mogą zostać przeprowadzone, według
uznania Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą środków
porozumienia się na odległość w formie telekonferencji.
5. Zamawiający może również, w formie elektronicznej, poprosić uczestnika dialogu
technicznego o przesłanie dodatkowych informacji objętych przedmiotem dialogu
technicznego w terminie przez niego wskazanym.
6. Zamawiający sporządzi z dialogu technicznego pisemny protokół.

IX.

KOSZTY
Każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu technicznym oraz uczestnik dialogu
technicznego samodzielnie ponosi wszelkie koszty w związku z ubieganiem się o udział
oraz udziałem w dialogu technicznym. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim
uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

X.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
Załącznik nr 2: Porozumienie o zachowaniu poufności.
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Załącznik nr 1
Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym

Działając w imieniu ………………………………………………………………….
w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym nr 01/2018 z dnia …………………. składam
niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym organizowanym przez ENERGA
Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, którego przedmiotem jest dialog
techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
udzielenie zamówienia publicznego na „System billingowy dla Wielkiego Odbioru”, który
rozumieć należy jako system bilingowy w Grupie ENERGA służący do rozliczania odbiorców
zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia o mocy
umownej większej niż 40 kW.
Zgłaszający (Uczestnik):
Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….
Adres ……………………………………………...……………………………………………….….
Tel. …………………….…… faks ………….…..………………. e-mail……...……………………..
Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..
Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...
Tel. ………………….…… faks………….…..………………. e-mail………………………………..
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2) zapoznałem się z Ogłoszeniem o Dialogu Technicznym i w całości akceptuję jego
postanowienia;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Energa Informatyka i
Technologie Sp. z o.o. informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów
Dialogu;
4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku
Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich
Zgłaszającego, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu
Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków
umowy dla Zamówienia,
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5) potwierdzam spełnienie wszystkich Warunków dopuszczenia do udziału w Dialogu
Technicznym wymienionych w Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Nr1/201, co
poświadczają poniższe dokumenty:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
W imieniu Zgłaszającego:

___________________________________
[miejscowość, data, pieczęć oraz podpis osoby reprezentującej Zgłaszającego]
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<nazwa zgłaszającego>

DOŚWIADCZENIE

Składając zgłoszenie o udział w dialogu technicznym pod nazwą „System billingowy dla Wielkiego Odbioru” (znak dialogu: 1/2018),
OŚWIADCZAMY, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Zgłoszenia o udział w dialogu technicznym, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w Ogłoszeniu o
dialogu technicznym):
Lp

Przedmiot zamówienia

Wartość projektu

Termin realizacji
Rozpoczęcie
(data)

Zakończenie
(data)

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało
wykonane

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

…………………, dnia ………………... 2018 r.

……………………………………………..
(podpis Zgłaszającego)
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Załącznik nr 2: Porozumienie o zachowaniu poufności.

POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Zawarte w dniu ………………….. w ……………………………. („Umowa”) pomiędzy:

(1) ………………………………………………… z siedzibą w ……………… (kod pocztowy: …………), przy
ul. ………….., wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………… w ……….. Wydział ……….
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………………..,
posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) …………………, REGON …………
…….. z kapitałem zakładowym, wpłaconym w całości w wysokości …………….. zł,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
a
(2) ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al.
Grunwaldzkiej 472, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-105-91-90, REGON 221462531, z
kapitałem zakładowym, wpłaconym w całości w wysokości 35 343 500,00 zł,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
dalej łącznie zwanych jako „Strony” lub osobno „Stroną”
Biorąc pod uwagę wzajemne zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, uzgodniono, co
następuje:1.

W niniejszej Umowie:
„Informacje”

oznaczają informacje, wiedzę, know-how, korespondencję, dane
i inne materiały w dowolnej formie, w tym między innymi w
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formie ustnej, pisemnej,
elektromagnetycznego,

graficznej,

w

postaci

zapisu

„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje dotyczące działalności handlowej,
spraw
finansowych,
ekonomicznych,
informatycznych,
systemowych lub technicznych i organizacyjnych Strony, które są
ujawniane w związku z rozmowami, niezależnie od tego, czy taka
informacja jest pisemna, ustna, elektroniczna, czy w jakiejkolwiek
innej formie i czy wyraźnie została oznaczona jako Informacja
Poufna, a w szczególności wszelkie informacje ujawniane na
temat systemów informatycznych w Grupie Energa, w tym
systemu billingowego oraz umów i innych dokumentów
dotyczących tych systemów i ich funkcjonowania. Za informacje
Poufne uznaje się również treść Umowy jak i sam fakt jej zawarcia
przez Strony.
2.

Informacje Poufne ujawnione przez Stronę będą traktowane jako poufne i
chronione przez druga Stronę przez okres 5 (pięciu) lat od dnia ujawnienia.
Strony zobowiązują się, że:

2.1. będą wykorzystywać wszelkie Informacje Poufne ujawnione na podstawie niniejszej
Umowy wyłącznie w celu określonym w pkt. 10 niniejszej Umowy;
2.2. za wyjątkiem przypadków, w których będzie to wymagane bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym za wyjątkiem przypadków ujawniania
informacji uprawnionemu organowi administracji państwowej lub samorządowej na
żądanie takiego organu, bez uprzedniej pisemnej – udzielonej pod rygorem nieważności
- zgody drugiej Strony nie będzie przekazywała, ujawniała ani rozpowszechniała
Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom z wyjątkiem pracowników i
współpracowników Strony, którym takie Informacje Poufne będą potrzebne w celu
określonym w pkt. 10 niniejszej Umowy oraz jedynie jeżeli ci pracownicy i
współpracownicy oraz zostaną pouczeni o poufnym charakterze Informacji Poufnych,
warunkach niniejszej Umowy i będą zobowiązani do ochrony poufności takich
Informacji Poufnych; oraz
2.3. nie będą sporządzały kopii Informacji Poufnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to
potrzebne w celu określonym w pkt. 10 niniejszej Umowy.
2.4. Strony odpowiadają za działania i zaniechania osób, o których mowa w pkt 2.2 powyżej
jak za własne działania lub zaniechania.
3. Zobowiązania określone w punkcie 2 nie znajdują zastosowania do:
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3.1.

Informacji Poufnych podanych do publicznej wiadomości lub z innych przyczyn
powszechnie znanych, ale bez winy i udziału Stron;

3.2.

informacji Poufnych, co do których obowiązek ujawnienia wynikać będzie z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących
wykonania obowiązków informacyjnych spółek publicznych, orzeczeń sądowych
lub decyzji administracyjnych, z zastrzeżeniem poinformowania drugiej Strony o
istnieniu obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających istnienie konieczności ujawnienia Informacji
Poufnych i ich zakresu;

3.3.

Informacji Poufnych, na których ujawnienie uprzednią zgodę wyraziła Strona
Ujawniająca w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Strony zapewniają, że stosują odpowiednie środki zabezpieczające przed
nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązują się, że będzie
chronić Informacje Poufne Strony Ujawniającej w taki sam sposób i w takim samym
stopniu, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.

5.

Z wyjątkiem przypadków, opisanych w pkt. 2.2 oraz 3, każda ze Stron zobowiązuje się do
nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek warunków, postanowień ani innych
informacji dotyczących celu, o którym mowa w pkt 10 poniżej.

6.

Strony uznają, że każda ze Stron ma prawo dochodzić ochrony swoich praw na drodze
sądowej lub zastosować inne środki ochrony prawnej w celu naprawienia skutków
naruszenia bądź zapobieżenia naruszeniu lub zagrożeniu naruszeniem niniejszej Umowy
przez drugą Stronę lub któregokolwiek z jej pracowników lub współpracowników.
Powyższe środki ochrony prawnej nie będą stanowić jedynej formy ochrony w
przypadku naruszenia niniejszej Umowy, a jedynie uzupełnienie wszelkich pozostałych
praw i środków prawnych dostępnych zgodnie z prawem.

7.

Brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia
przez jedną ze Stron nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub uprawnienia,
a żadne jednorazowe lub częściowe wykonanie takiego prawa lub uprawnienia nie
będzie wykluczać możliwości jego ponownego wykonania lub wykonania go w
pozostałym zakresie, ani też wykonania jakiegokolwiek innego prawa lub uprawnienia
na podstawie niniejszej Umowy.

8.

Wszelkie Informacje Poufne przekazywane przez Strony przed zawarciem niniejszej
Umowy będą traktowane w ten sam sposób, jak Informacje Poufne udostępnione po
zawarciu niniejszej Umowy.

9.

Zobowiązanie do zachowania poufności i zakaz ujawniania przewidziany w niniejszej
Umowie pozostanie w mocy przez okres wskazany w punkcie 2 powyżej, bez względu na
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zakres lub czas trwania stosunków gospodarczych pomiędzy Stronami. Po upływie
okresu zobowiązania do poufności lub, na pisemny wniosek jednej Strony we
wcześniejszym terminie, wszystkie Informacje Poufne w formie pisemnej oraz wszystkie
ich kopie znajdujące się w posiadaniu drugiej Stronie zostaną protokolarnie zwrócone
lub zniszczone, zgodnie z wyborem Strony wnioskującej oraz na jej polecenie.
10.

Strony zobowiązują się, że nie wykorzystają żadnych Informacji, w tym w
szczególności Informacji Poufnych, dla innych celów niż przeprowadzenie dialogu
technicznego p.n. „System billingowy dla Wielkiego Odbioru”, który rozumieć należy
jako system bilingowy w Grupie ENERGA służący do rozliczania odbiorców zasilanych
z sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia o mocy
umownej większej niż 40 kW.

11.

Niniejszym przyjmuje się, że niniejsza Umowa nie ma na celu zobowiązania żadnej ze
Stron do nawiązania jakichkolwiek stosunków lub zawarcia jakiejkolwiek umowy.

12.

Niezależnie od zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, do stosunków
gospodarczych pomiędzy Stronami znajduje zastosowanie ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy
Strona niewykonująca lub nienależycie wykonująca Umowę zobowiązana jest do zapłaty
na żądanie drugiej Strony kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) za każdy wykryty przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania.

14.

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

15.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana,
a obydwie Strony poddają rozstrzyganie sporów właściwemu rzeczowo Sądowi w
Gdańsku.

16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

…………………………………….

…………………………………….
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