
UMOWA NR ............................................./ 2019

zawarta dnia ……………………….. we Wrocławiu pomiędzy:

…………………………………………………………….. z siedzibą KORBANK Media Cyfrowe Spółką z ograniczoną odpowie-
w ………………………… przy ul. ………………………….., wpi- dzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nabycińskiej 19 za-
saną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo- rejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Go-
nowy ……………........... pod numerem spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsię-
KRS: ……………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego biorców pod numerem KRS: 0000263862, NIP: 897-17-21-120,
Rejestru Sądowego,NIP:………………………..,RE- REGON: 020373926, z kapitałem zakładowym 50 000 zł, repre-
GON: …….………………..,z kapitałem zakłado- zentowaną przez:
wym …………………, reprezentowaną przez: Tymoteusza Biłyka – Prezesa Zarządu

…………………………….. – ………………………
Adres do korespondencji: Adres do korespondencji:

………………………………………………… Korbank Media Cyfrowe Sp. z o. o.
………………………………………………… ul. Nabycińska 19 (IV piętro)
………………………………………………… 53 - 677 Wrocław

zwaną dalej ISP. zwaną dalej KORBANK

o treści następującej:

Definicje
1. ISP (Internet Service Provider) – Operator, Dostawca Internetu – termin oznaczający firmę oferującą usługę dostępu do Internetu
2. STB (Set Top Box) – przyłączone do sieci ISP elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora lub innego urządzenia projekcyj-nego.

Umożliwia odtwarzanie video, dźwięku, przeglądanie stron internetowych. Set-top box wykorzystuje w tym celu łącze Ethernet.
3. Usługi Telewizyjne – usługa polegająca na transmisji nadawanego przez producentów i nadawców telewizyjnych sygnału 

telewizyj-nego do STB (Set Top Box), poprzez sieć Internet i sieć Ethernet należącą do ISP.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Na mocy Umowy strony określają zasady współpracy przy testowym uruchomieniu Usług Telewizyjnych wykorzystujących sieć 
inter-netową ISP, w celu określenia możliwości faktycznego produkcyjnego wdrożenia usług.

2. Na mocy Umowy ISP uzyskuje prawo do przeprowadzenia testów usługi IPTV AVIOS, bez prawa do komercyjnej jej sprzedaży.

§ 2

1. Odpowiedzialnymi za koordynację realizacji Umowy (Liderem Projektu) jest:
a) ze strony KORBANK: Andrzej Andruszków, tel. 48 530 196603, email: Andrzej.Andruszkow@avios.pl,

b) ze strony ISP: osoba: ………………………….......... tel. ………………………. , email: ……………………………………………… ,
2. KORBANK zobowiązuje się do:

a) udostępniania sygnału Usług Telewizyjnych,
b) wykonania prac objętych Umową, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i najlepszymi umiejętnościami, rzetelnie, terminowo,
c) zapewnienia bieżącej współpracy pracowników KORBANK z pracownikami ISP w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy

3. ISP oświadcza, iż korzystanie z Usług Telewizyjnych będzie odbywało się wyłącznie w celu ich testowania. Jednocześnie ISP 
oświad-cza, że nie będzie prowadził sprzedaży komercyjnej Usług Telewizyjnych w oparciu o niniejszą umowę .

4. ISP zobowiązuje się do posiadania niezbędnych kompetencji, doświadczenia oraz zabezpieczenia odpowiednich środków technicz-
nych i finansowych umożliwiających mu realizację Umowy.

5. W celu ochrony marki Usług Telewizyjnych dostarczonych przez KORBANK, ISP dołoży należytych starań, aby w czasie trwania 
testów Usług Telewizyjnych spełnić parametry jakościowe opisane w § 3.

§ 3
Parametry jakościowe

Do poprawnego działania Usług Telewizyjnych niezbędne jest zapewnienie przez ISP odpowiednich warunków sprzętowo-programo-
wych, w tym odpowiednio skonfigurowanej sieci, serwera Avios Proxy IPTV, lokalnego serwera DHCP, w szczególności:
1. Wymagania odnośnie sieci ISP:

a) komunikacja między serwerem Avios Proxy IPTV a STB po warstwie L2 lub L3 o przepustowości minimum 30 Mbps,
b) łącze między serwerem Avios Proxy IPTV a stacją czołową KORBANK (punktem połączenia) do 500Mbps,
c) nielimitowane (shapowane) połączenie do wskazanych serwerów należących do infrastruktury telewizyjnej Avios IPTV.

2. Wymagania odnośnie Serwera AVIOS Proxy IPTV:
a) na każde 50 użytkowników: procesor 2 rdzenie około 2 GHz, 1 GB ram,
b) na każde 100 użytkowników: karta 1 Gbps do STB,
c) płyta główna z możliwością bootowania PXE z opcją oczekiwania na bootowanie w trybie ciągłym (ready boot),
d) karta sieciowa 1 Gbps do komunikacji ze stacją czołową,
e) publiczne IP w wersji 4 dla Avios Proxy IPTV.

3. Wymagania odnośnie serwera DHCP:
a) serwer umożliwiający podanie parametrów PXE dla serwera proxy Avios. Umożliwiający skonfigurowanie parametrów "next-

server" oraz "filename",
b) dla modelu L3 rozdawanie IP dla STB.

§ 4
Dostarczanie STB

1. KORBANK wskazuje, jakie modele STB można aktywować w sieci ISP i wykorzystać w celu przetestowania Usług Telewizyjnych.
2. KORBANK może na czas  trwania  Umowy bezpłatnie  wypożyczyć  ISP urządzenia  STB niezbędne  do testów.  Niezwrócenie  wypoży-

czonego sprzętu w całości w ciągu 14 dni od daty zakończenia Umowy, lub jego zwrot w stanie pogorszonym, bądź niekompletnym,
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upoważnia KORBANK do dochodzenia należności za spowodowaną szkodę oraz obciążenia ISP kosztami za wypożyczenie 
sprzętu oraz jego dostawę.

3. ISP może również zakupić urządzenia STB od innych dostawców, ale zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostosowania ich 
do obioru Usług Telewizyjnych,

4. Zwrot ( przesyłka) STB następuję na koszt testującego ISP.
5. W przypadku niezwrócenia STB w ciagu 14 dni od zakończenia testów zostanie naliczona opłata miesięczna [płatne testy 

techniczne bez sygnału IPTV] w wysokości 40 zł netto + 23%VAT aż  do momentu zwrócenia sprzętu;

§ 5
Wzajemne świadczenia

1. W okresie zawarcia Umowy KORBANK nie będzie naliczał należności z tytułu użytkowania pakietu testowego telewizji AVIOS.
2. ISP otrzyma konto testowe w Panelu AVIOS, systemie do zarządzania Usługą Telewizyjną, który umożliwia aktywację urządzeń STB.
3. Każdy egzemplarz STB który ma być wykorzystany do testów Usług Telewizyjnych w sieci ISP należy przed użyciem aktywować.
4. Liczba aktywnych urządzeń w sieci ISP w ciągu miesiąca, liczona jako średnia arytmetyczna aktywnych STB z pierwszego dnia 

miesiąca i ostatniego dnia miesiąca, wynosić będzie nie więcej niż 5.
5. Aktywacje, o których mowa w pkt. 3 powinny nastąpić w pakiecie testowym. Aktywacja innego pakietu telewizyjnego będzie skutko-

wała naliczeniem opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem AVIOS.

§ 6
Połączenie sieci ISP z KORBANK

1. W okresie testów Usługi Telewizyjne mogą być świadczone abonentom końcowym poprzez standardowe łącze transmisji danych w
warstwie 3 o odpowiedniej przepustowości. Jednocześnie ISP zobowiązany jest do powiadomienia abonentów końcowych o fakcie,
iż jest to usługa testowa, która może nie utrzymywać parametrów i w każdym czasie może zostać zaprzestana.

2. W celu zachowania należytej jakości świadczonych usług KORBANK monitorować będzie jakość sygnału w sieci oraz swoją infra-strukturę
do punktu połączenia. Jakość sygnału na urządzeniu brzegowym KORBANK jest wyznacznikiem jakości świadczenia Usług
Telewizyjnych.

3. Odpowiedzialność za usunięcie awarii u abonenta końcowego ponosi Strona, po której leży przyczyna wystąpienia awarii.

§ 7
Odpowiedzialność, ograniczenia odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Stron ograniczona jest  do szkód bezpośrednich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy. Odpowiedzialność Stron za szkody pośrednie, w tym odpowiedzialność za brak lub utratę przewidywanych zysków lub ko-
rzyści (lucrum cessans) jest umownie wyłączona.

2. Strony nie będą wzajemnie odpowiedzialne w przypadku zaistnienia wydarzenia siły wyższej u którejkolwiek z nich lub u jej dostawcy.

§ 8
Czas Obowiązywania Umowy

1. Umowa zawarta zostaje na okres 30 dni licząc od dnia testowego uruchomienia Usług Telewizyjnych na urządzeniu STB.
2. Po upływie okresu testowego, o którym mowa w pkt 1, w przypadku chęci komercyjnego korzystania z Usług Telewizyjnych AVIOS, 

ISP zawrze z KORBANK umowę o współpracy w zakresie dystrybucji telewizji AVIOS, na odrębnie ustalonych zasadach.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści Umowy oraz działań związanych z jej wykonaniem.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać treści Umowy, ani informacji dostarczonych przez drugą
Stronę,  a  związanych  z  Umową,  żadnym innym  osobom niż  zatrudnione  przez  Stronę  w  celu  realizacji  Umowy.  Informacje
powierzone osobom zatrudnionym należy traktować jako poufne i powinny one dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów
realizacji Umowy. Strony nie będą również wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani
informacji związa-nych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowy.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby KORBANK.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne
4. Wszystkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

ISP: KORBANK:

Podpis Podpis

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko

Tytuł Tytuł

Data Data

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA URZĄDZENIA STB
Data wypożyczenia: …………….. Cel wypożyczenia: Test Usługi Telewizyjnej AVIOS Uwagi: ……………………...…..

Nazwa MAC ilość Cena netto Wartość netto

Korbox SOIAV

Korbox HDR
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