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List intencyjny – Porozumienie 
 
dotyczące rozpoczęcia współpracy, podpisane pomiędzy: 
 
SGT S.A. z siedzibą w Katowicach, kod 40-568, ul. Ligocka 103 bud.8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 2 092 398,00 zł 
NIP: 6312533927, KRS: 0000293307 reprezentowaną przez Prezesa Bartłomieja Czardybona, zwaną w 
dalszej części Porozumienia „SGT” 

 
oraz 
 

 ..................................................................................................... ...................................... 
 
reprezentowanym przez  .................................................................................................. , 
 
zwanym dalej Operatorem. 

 
Mając na uwadze, że: 

1. SGT jest operatorem cyfrowej telewizji kablowej wykorzystującej technologie IPTV, w związku z czym 
dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną, kompetencjami oraz uprawnieniami niezbędnymi do 
świadczenia usługi multimedialnych abonentom sieci Operatora; 

2. Operator dysponuje nowoczesną siecią telekomunikacyjną, której możliwości techniczne pozwalają na 
świadczenie usług multimedialnych, w szczególności telewizyjnych; dysponuje też kompetencjami 
wystarczającymi do wdrożenia teletransmisji usług telewizyjnych; 

3. Operator świadczy usługi multimedialne w swojej sieci, w szczególności usługę szerokopasmowego 
dostępu do sieci Internet; 

4. Operator chce wzbogacić swoją ofertę o usługi telewizyjne świadczone abonentom swojej sieci. 
 
Strony postanawiają podjąć współpracę opisaną w punktach poniżej: 

§1 Przedmiot współpracy 

1. Na podstawie porozumienia strony mogą podjąć działania mające na celu nawiązanie współpracy w 
dziedzinie oferowania usług multimedialnych (w szczególności telewizyjnych) abonentom sieci 
Operatora. 

2. Działania te będą polegały na: 
a) wzajemnym zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy; 
b) przeprowadzeniu wstępnych testów usługi telewizyjnej SGT w sieci Operatora; 
c) znalezieniu właściwego rozwiązania dla wpięcia urządzeń sieciowych Operatora w uzgodniony z 

SGT punkt styku; 
d) Wynegocjowaniu „Umowy o Współpracy” precyzującej szczegółowe zasady oraz warunki 

przyszłej współpracy. 

§2 Wstępne testy usługi telewizyjnej 

1. Strony przeprowadzą wstępne testy usług świadczonych przez SGT w sieci Operatora, z 
wykorzystaniem istniejących łączy teletransmisyjnych. Testy wstępne nie będą testami środowiska 
produkcyjnego – maja one na celu przede wszystkim zapoznanie się Operatora z funkcjonalnością 
rozwiązania oraz oferty SGT. 

2. W celu przeprowadzenia wstępnych testów: 
a) Operator będzie mógł wypożyczyć lub zakupić od SGT urządzenia STB (Set Top Box), zalecane 

jako urządzenia terminujące dla abonenta.  
b) O ile Strony nie widzą innego rozwiązania technicznego (np. skorzystania z łączy operatorów, w 

których sieciach jest dostępny sygnał telewizyjny SGT) Operator, w porozumieniu z SGT, zestawi 
w sieci Internet tunel transmitujący VLAN sieci Ethernet w rozumieniu normy IEEE-802.1ad 
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(pełne Q.In.Q), przenoszący sygnał telewizyjny w technologii IPTV (mutlicast IP zawierający 
strumienie IEC-13818); 

c) SGT udostępni na okres 30 dni, dla urządzeń STB zakupionych lub wypożyczonych przez 
Operatora pakiet DEMO usługi JAMBOX. 

3. Operator ma świadomość, że usługa wykorzystująca tunelowanie transmisji w sieci Internet nie 
zachowuje standardów jakości przewidzianych dla tego typu usług. 

4. Testy trwać będą 30 dni. Po tym okresie Strony wspólnie podejmą decyzję o potrzebie ich kontynuacji 
lub zakończenia. 

§3 Podpisanie umowy 

1. Po przeprowadzonych testach strony zakończą współpracę lub będą dążyć do jej kontynuowania w 
oparciu o „Umowę o Współpracy”. 

§4 Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne zdefiniowane poniżej, uzyskane 
przez Stronę niniejszego Porozumienia od drugiej Strony. 

2. Strony niniejszym zobowiązują się traktować, jako Informacje Poufne wszelkie informacje przekazane 
przez Strony w czasie realizacji niniejszego Porozumienia, w szczególności plany, biznesplany, istnienie 
oraz zawartość umów i zobowiązań w stosunku do osób trzecich, cenniki, dane techniczne, badania, 
analizy, a także inne dokumenty opracowane przez jedną ze Stron, w tym informacje przygotowane na 
podstawie materiałów dostarczonych przez drugą Stronę. 

3. Na potrzeby niniejszego Porozumienia za Informację Poufną rozumie się jakąkolwiek wiadomość 
wyrażoną pisemnie, słownie, za pomocą obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawartą w urządzeniu, 
przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób. 

4. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które: 
a) są lub staną się dostępne publicznie jeszcze przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, 
b) informacje, co do których Strona wyraziła uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie. Każda ze 

Stron zobowiązana jest nie wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób, który może 
spowodować powstanie jakiekolwiek szkody dla drugiej Strony, bądź jej wizerunku. 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 
 
 
 
Podpisy: 
 

 
W imieniu SGT 

 
 
 

___________________ 
 
 

 
 

W imieniu Operatora 
 
 
 

___________________ 
 

 


