
 

Obowiązki Zamawiającego 
 

 
Klient („Zamawiający”), który zawarł z InteliWISE S.A. („Wykonawcą”) umowę o świadczenie którejkolwiek z Usług InteliWISE               
(„Umowa”), zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą, w celu realizacji przedmiotu zawartej Umowy. W związku z                 
tym, Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności: 
1) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych środków technicznych, w tym w szczególności niezbędnej dokumentacji oraz danych             

i informacji, przechowywanych na dowolnych nośnikach, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy; 

2) zapewnienia terminowego wywiązywania się pracowników reprezentujących Zamawiającego z przypisanych im zadań.           

W przypadku niedotrzymania terminów przewidzianych w ramach zobowiązań Zamawiającego określonych w Umowie,           

termin wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianych Harmonogramem prac może ulec przesunięciu, o liczbę dni             

opóźnienia Zamawiającego. Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie przez Strony traktowane,              

jako opóźnienie w realizacji Umowy przez Wykonawcę; 

3) zapewnienia, by infrastruktura Zamawiającego wykorzystywana w procesie realizacji Usług InteliWISE przez Wykonawcę,            

spełniała następujące wymogi: 

a) wymagania kodu HTML witryny Zamawiającego: 
● HTML 5 

● HTML 4.01 Transitional  

● HTML 4.01 Strict 

● XHTML 1.0 Transitional 

● XHTML 1.0 Strict 

● XHTML 1.1 Transitional 

● XHTML 1.1 Strict 

 

b) obsługiwane wersje przeglądarek dla modułu osadzonego na stronie WWW (dla użytkownika końcowego): 

Trzy ostatnie wersje przeglądarek: 

● Apple Safari 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

● Opera 

● Microsoft Edge 

● Microsoft Internet Explorer (9, 10, 11) 

 

c) Konsola Agenta (konsultanta) Oprogramowania InteliWISE do działania bezwzględnie wymaga włączonego 

JavaScript. Wspierane przeglądarki - 3 ostatnie wersje: 

● Google Chrome (pełna funkcjonalność) 

● Mozilla Firefox (pełna funkcjonalność) 

● IE11/Edge (bez wsparcia Video/VoIP) 

 

d) dostęp do Internetu o parametrach technicznych 10 mbps download oraz 10 mbps upload.  
 

4) zapewnienia we własnym zakresie łącza i dostęp do Internetu o parametrach technicznych ustalonych przez              
wykonawcę i Zamawiającego w toku realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do               
dostarczenia Zamawiającemu jakichkolwiek urządzeń koniecznych dla korzystania z udostępnienia Usług InteliWise, jak            
również nie jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do internetu; 

5) zabezpieczenia udostępnionych przez Wykonawcę parametrów dostępu do Oprogramowania InteliWISE, w tym w            
szczególności utworzonych (o ile to będzie miało miejsce) przez Zamawiającego stosownych konta użytkowników przed              
nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych poprzez przekazanie nieuprawnionym osobom narzędzi         
autoryzacyjnych. Zamawiający jest podmiotem wyłącznie odpowiadającym za szkody, które zostały spowodowane           
nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych do Usług InteliWISE. 

 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający nie jest uprawniony do: 

a) żądania udostępnienia przez Wykonawcę kodu źródłowego lub jakiejkolwiek innej postaci oprogramowania           
wykorzystywanego w celu udostępnienia Usługi InteliWISE, w szczególności Oprogramowania InteliWISE, jak           
również jakichkolwiek innych informacji, danych lub dokumentów dotyczących sposobu funkcjonowania takiego           
Oprogramowania InteliWISE, to jest dokumentacji użytkownika i dokumentacji administratora; 

b) jakiegokolwiek udostępniania Oprogramowania InteliWISE lub utworzonych przez Zamawiającego kont         
użytkowników lub innego udostępniania możliwości korzystania z Usług InteliWise jakimkolwiek osobom trzecim            
innym niż pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego, jego klienci lub potencjalni klienci. Powyżej wskazane             
udostępnienie dostępu do Oprogramowania InteliWISE traktowane będzie jako naruszenie Umowy; 

c) podejmowania prób lub dokonywania usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed           
nieautoryzowanym dostępem do Usługi InteliWISE lub udostępnionego w nim konta. 

 
 
Wersja dokumentu obowiązująca od dnia 01.09.2019r. 


