Warunki Używania Produktów i Usług IBM —
Warunki Specyficzne dla Oferty Usług SaaS
IBM Sterling Web Forms
Warunki Używania (zwane dalej „Warunkami Używania”) składają się z niniejszych „Warunków Używania
Produktów i Usług IBM — Warunków Specyficznych dla Oferty Usług SaaS” (zwanych dalej „Warunkami
Specyficznymi dla Oferty Usług SaaS”) oraz dokumentu pt. „Warunki Używania Produktów i Usług IBM —
Warunki Ogólne” (zwanego dalej „Warunkami Ogólnymi”) dostępnego pod adresem:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
W przypadku sprzeczności Warunki Specyficzne dla Oferty Usług SaaS mają znaczenie rozstrzygające nad
Warunkami Ogólnymi. Zamawiając usługę IBM SaaS, uzyskując do niej dostęp lub korzystając z niej, Klient
wyraża zgodę na niniejsze Warunki Używania.
Niniejsze Warunki Używania podlegają Międzynarodowej Umowie IBM Passport Advantage, Międzynarodowej
Umowie IBM Passport Advantage Express lub Międzynarodowej Umowie IBM Dotyczącej Wybranych Ofert Usług
IBM SaaS (zwanej dalej „Umową”), która razem z Warunkami Używania stanowi całość umowy.

1.

Usługi IBM SaaS
Niniejsze Warunki Specyficzne dla Oferty Usług SaaS dotyczą następujących usług IBM SaaS:
●

2.

IBM Sterling Web Forms

Miary wykorzystywane do ustalania wysokości opłat
Przy sprzedaży usługi IBM SaaS wysokość opłat jest ustalana na podstawie następującej miary
określonej w Dokumencie Transakcyjnym:
a.

3.

Jednostką miary, według której można korzystać z usługi IBM SaaS, jest Identyfikator Jednostki.
Identyfikator Jednostki jest unikalnym identyfikatorem każdego podmiotu reprezentowanego w
usłudze IBM SaaS. Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę stosownej
liczby Identyfikatorów Jednostek wskazanych w ramach usługi IBM SaaS w okresie pomiarowym
określonym w dokumencie Proof of Entitlement lub w Dokumencie Transakcyjnym Klienta.

Opłaty i rozliczenia
Kwota należna do zapłaty za usługę IBM SaaS jest określona w Dokumencie Transakcyjnym.

3.1

Opłaty za niepełne miesiące
Opłata za niepełny miesiąc, zgodnie z treścią Dokumentu Transakcyjnego, może być naliczana w ujęciu
proporcjonalnym.

3.2

Opłaty za nadwyżki
Jeśli rzeczywiste wykorzystanie przez Klienta usługi IBM SaaS w okresie pomiarowym przekroczy
uprawnienia określone w dokumencie PoE, Klientowi zostanie wystawiona zgodnie z postanowieniami
Dokumentu Transakcyjnego faktura z tytułu nadwyżki.

4.

Możliwości odnowienia Okresu Subskrypcji usługi IBM SaaS
W dokumencie PoE Klienta zostanie wskazane, czy usługa IBM SaaS będzie odnawiana z końcem
okresu subskrypcji. Poniżej opisano dostępne opcje.

4.1

Automatyczne odnowienie
Jeśli w dokumencie PoE Klienta wskazano, że odnowienie następuje automatycznie, Klient może
zrezygnować z usługi IBM SaaS przed końcem dotychczasowego okresu subskrypcji poprzez złożenie
pisemnego wypowiedzenia przedstawicielowi handlowemu IBM lub Partnerowi Handlowemu IBM nie
później niż na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed datą wygaśnięcia okresu subskrypcji wskazaną w
dokumencie PoE. Jeśli IBM ani Partner Handlowy IBM nie otrzyma wypowiedzenia przed upływem
terminu wygaśnięcia, wygasający Okres Subskrypcji zostanie automatycznie przedłużony na kolejny rok
lub inny okres równy pierwotnemu Okresowi Subskrypcji określonemu w dokumencie PoE.

4.2

Rozliczanie ciągłe
Jeśli w Dokumencie PoE wskazano, że w przypadku Klienta obowiązuje ciągły tryb odnawiania, to Klient
zachowa dostęp do usługi IBM SaaS, a korzystanie z niej będzie rozliczane w sposób ciągły. Aby
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zakończyć korzystanie z usługi IBM SaaS i proces rozliczania ciągłego, Klient będzie musiał przedstawić
IBM lub Partnerowi Handlowemu IBM pismo z wnioskiem o anulowanie usługi IBM SaaS z
wyprzedzeniem 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Po anulowaniu dostępu Klienta do usługi Klient otrzyma
fakturę z tytułu wszelkich nierozliczonych opłat za dostęp w miesiącu, w którym weszło w życie
anulowanie.

4.3

Wymagane odnowienie
Jeśli w dokumencie PoE wskazano, że w przypadku Klienta obowiązuje typ odnowienia „rozwiązanie”, to
w momencie zakończenia Okresu Subskrypcji świadczenie usługi IBM SaaS zostanie zakończone, a
Klient utraci dostęp do niej. Aby móc nadal korzystać z usługi IBM SaaS po upływie terminu zakończenia,
Klient będzie musiał złożyć u przedstawiciela handlowego IBM lub Partnera Handlowego IBM
zamówienie na zakup nowego Okresu Subskrypcji.

5.

Wsparcie Techniczne
W Okresie Subskrypcji, po poinformowaniu Klienta przez IBM, że można już korzystać z dostępu do
usługi IBM SaaS, wsparcie techniczne do usługi IBM SaaS będzie świadczone za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu, forów internetowych i elektronicznego systemu zgłaszania problemów. Wszelkie
rozszerzenia, aktualizacje i inne materiały przekazywane przez IBM w ramach takiego wsparcia
technicznego są uważane za część usługi IBM SaaS i w związku z tym podlegają niniejszym Warunkom
Używania. Powyższe wsparcie techniczne jest oferowane razem z usługą IBM SaaS i nie jest dostępne
jako oddzielna oferta.
Więcej informacji na temat godzin dostępności, adresów e-mail, elektronicznych systemów zgłaszania
problemów i innych procesów i narzędzi komunikacyjnych w ramach wsparcia technicznego podano w
„Podręczniku wsparcia do usługi IBM Software as a Service (SaaS)”.
Poziom
istotności

Definicja poziomu istotności

Docelowe czasy
reakcji

Zakres czasu reakcji

1

Krytyczne zakłócenie działalności /
uniemożliwienie świadczenia usług:
Newralgiczne funkcje biznesowe nie działają lub
nastąpiła awaria newralgicznego interfejsu. Zwykle
dotyczy to środowiska produkcyjnego i
uniemożliwia dostęp do usług, co powoduje
krytyczne zakłócenia w działalności gospodarczej.
Sytuacja taka wymaga natychmiastowego
rozwiązania.

W ciągu 1 godziny

24x7

2

Istotne zakłócenie działalności:
Korzystanie z funkcji usługowych lub działanie
usług zostało poważnie ograniczone lub istnieje
ryzyko niedotrzymania ważnych terminów.

W ciągu 2 godzin
roboczych

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

3

Niewielkie utrudnienie działalności:
Usługi lub funkcje mogą być używane, a problem
nie powoduje krytycznego zakłócenia działalności.

W ciągu 4 godzin
roboczych

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

4

Minimalne utrudnienie działalności:
Zapytanie lub żądanie nietechniczne

W ciągu 1 dnia
roboczego

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

6.

Dodatkowe warunki usług IBM SaaS

6.1

Zgodność z programem Safe Harbor
IBM przestrzega w tym zakresie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w
ramach programu U.S.–EU Safe Harbor Framework, które to zasady regulują sposób gromadzenia,
wykorzystywania i przechowywania informacji pochodzących z Unii Europejskiej. Więcej informacji na
temat programu Safe Harbor, w tym oświadczenie IBM dotyczące certyfikacji, można znaleźć pod
adresem http://www.export.gov/safeharbor/.
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6.2

Gromadzenie i przetwarzanie danych
a.

Gromadzenie danych
Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że w ramach normalnej obsługi i wsparcia usługi IBM
SaaS IBM może gromadzić dane osobowe pochodzące od Klienta (dotyczące jego pracowników i
wykonawców), które mają związek z używaniem usługi IBM SaaS, za pomocą mechanizmów
śledzenia i innych technologii. IBM gromadzi w ten sposób dane statystyczne dotyczące używania
usługi IBM SaaS i informacje na temat skuteczności jej działania, które służą do podnoszenia
poziomu obsługi użytkowników i/lub dostosowywania interakcji z Klientem. Klient potwierdza, że
uzyskał lub uzyska zgodę na to, aby zezwolić IBM na przetwarzanie zgromadzonych danych
osobowych w powyższym celu w obrębie IBM, innych spółek IBM i przedsiębiorstw ich
podwykonawców wszędzie tam, gdzie podmioty te prowadzą działalność, zgodnie z obowiązującym
prawem. IBM umożliwi pracownikom i wykonawcom Klienta (na ich żądanie) uzyskanie dostępu do
zgromadzonych danych osobowych oraz ich aktualizowanie, korygowanie i usuwanie.

b.

Przetwarzanie danych
W przypadku transakcji przeprowadzanych we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii obowiązują następujące warunki:
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez IBM Zawartości (w tym wszelkich Danych Osobowych
zgodnie z definicją tego pojęcia w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE)
poza granicami kraju na terenie następujących państw: Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Indii,
Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Klient uznaje również, że IBM może
zmieniać powyższą listę państw (pod warunkiem przekazania stosownego powiadomienia), jeśli
uzna (mając ku temu podstawy), iż jest to konieczne do świadczenia usługi IBM SaaS.
Jeśli przekazanie Danych Osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii nie
jest objęte programami Safe Harbor Stany Zjednoczone-Unia Europejska i Unia EuropejskaSzwajcaria, Strony lub ich odpowiednie przedsiębiorstwa afiliowane mogą zawrzeć oddzielne
umowy sporządzone na podstawie standardowych, niezmodyfikowanych dokumentów wzorcowych
UE (stosownie do ról poszczególnych podmiotów) zgodnie z Decyzją KE nr 2010/87/UE, z
pominięciem klauzul opcjonalnych. Wszelkie spory i zobowiązania wynikające z powyższych umów
(nawet jeśli umowy te zostaną zawarte przez przedsiębiorstwa afiliowane) będą traktowane jako
spory i zobowiązania powstałe między Stronami zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

6.3

Miejsce osiągania korzyści pochodnych
Podatki, o ile mają zastosowanie, zależą od miejsca lub miejsc, które Klient określi jako miejsca osiągania
korzyści z usługi IBM SaaS. IBM będzie stosować podatki na podstawie adresu działalności, który Klient
poda podczas zamawiania usługi IBM SaaS jako główne miejsce osiągania korzyści, chyba że Klient
dostarczy IBM dodatkowe informacje. Klient odpowiada za aktualizowanie tych informacji i informowanie
IBM o każdej ich zmianie.

6.4

Dostęp dla Użytkowników-Gości
Uzyskiwanie dostępu do usługi IBM SaaS i korzystanie z niej przez Użytkowników-Gości Klienta może
wymagać zawarcia przez nich umowy elektronicznej przedstawionej przez IBM. Klient ponosi
odpowiedzialność za takich Użytkowników-Gości, a w szczególności za a) wszelkie roszczenia
Użytkowników-Gości dotyczące usługi IBM SaaS; b) opłaty poniesione przez Użytkowników-Gości; c)
wszelkie przypadki niewłaściwego użytkowania takiej usługi IBM SaaS przez takich Użytkowników-Gości.

6.5

Informacje zdrowotne
Niniejsza Usługa IBM SaaS nie została zaprojektowana z myślą o zachowaniu zgodności z amerykańską
ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (ustawą HIPAA) i nie może
być używana do przesyłania ani przechowywania danych osobowych stanowiących informacje
zdrowotne.

6.6

Transmisja danych
Usługa IBM SaaS może się wiązać z transmisją zawartości (w tym Identyfikatora Klienta i hasła) z sieci
lub systemów, do sieci lub systemów bądź za pośrednictwem sieci lub systemów osób trzecich, takich jak
Internet i inne usługi połączeń pośredniczących, nad którymi IBM nie sprawuje kontroli i za które IBM nie
ponosi odpowiedzialności. Nadawcy i odbiorcy zawartości przesyłanej za pośrednictwem Usługi IBM
SaaS dla społeczności partnerów Klienta, mogą nie traktować tej zawartości jako poufnej. Klient powinien
szyfrować zawartość, jeśli chce uniemożliwić jej odczytanie lub deszyfrowanie w środowisku Usługi IBM
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SaaS oraz podczas przesyłania przez sieci IBM i sieci osób trzecich. Klient na własną odpowiedzialność i
własne ryzyko wybiera protokoły i rozwiązania wykorzystywane do przesyłania zawartości w sieciach IBM
i sieciach osób trzecich.
IBM może przy tym przesyłać Zawartość poza teren kraju, w którym znajduje się Klient lub jego partnerzy,
bądź przechowywać dane poza terenem takiego kraju wyłącznie w celu udostępniania usługi IBM SaaS
bądź w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo lub procedury.
Usługa IBM SaaS może obejmować transmisję danych do Partnerów Klienta i od takich Partnerów przy
użyciu połączeń bezpośrednich z IBM bądź połączeń realizowanych za pośrednictwem jednej lub kilku
bram lub sieci udostępnianych przez osoby trzecie (przy czym takie bramy lub sieci są dalej zwane
„Usługami Połączeń Pośredniczących”, a każda taka osoba trzecia jest dalej zwana „Dostawcą Połączeń
Pośredniczących”). O ile nie określono inaczej w osobnej umowie pomiędzy Klientem a Dostawcą
Połączeń Pośredniczących, Dostawca Połączeń Pośredniczących nie ponosi odpowiedzialności za żadne
zdarzenia i działania powiązane z Usługą IBM SaaS.

6.7

Konfiguracja
Klient zobowiązuje się zapewnić wystarczający dostęp do systemów Klienta oraz informacji, personelu i
zasobów, aby skonfigurować usługę IBM SaaS, nie obciążając przy tym IBM żadnymi opłatami.
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Warunki Używania IBM – specyfikacja Usługi IBM SaaS
Dodatek A
Usługa IBM Sterling Web Forms ułatwia handel elektroniczny pomiędzy Klientem i jego UżytkownikiemGościem. W ramach tej usługi Użytkownik-Gość może przeglądać i przetwarzać formularze elektroniczne,
uzyskując dostęp do Usługi IBM SaaS za pośrednictwem obsługiwanej przeglądarki internetowej. Usługa
IBM SaaS zapewnia Klientowi i Użytkownikowi-Gościowi widoczność Zawartości przesłanej przez Klienta
i jego Użytkowników-Gości.
Usługa IBM SaaS obejmuje następujące opcje:
●

Administrative Site – umożliwia użytkownikowi Usługi IBM SaaS generowanie ogłoszeń,
przeglądanie wstępnie zdefiniowanych raportów na temat działań Użytkownika-Gościa oraz
zarządzanie bazami danych, co ułatwia udostępnienie wstępnie zdefiniowanych opcji i danych
Użytkownikowi-Gościowi podczas przetwarzania przez niego transakcji.

●

Web Forms User Site – umożliwia Użytkownikowi-Gościowi handel elektroniczny z Klientem
poprzez połączenie internetowe, dzięki możliwości przeglądania dokumentów handlu
elektronicznego w interfejsie, który użytkownik może wyświetlić w obsługiwanej przeglądarce
internetowej.

●

Folder Search and Details – umożliwia użytkownikowi Usługi IBM SaaS przeglądanie dokumentów
w skrzynce odbiorczej, skrzynce nadawczej, archiwum i folderze kosza Użytkownika-Gościa.
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Warunki Używania Produktów i Usług IBM —
zobowiązania dotyczące poziomu usług
Dodatek B
Niniejsza Umowa Dotycząca Poziomu Usług w zakresie dostępności odnosi się do usługi IBM SaaS i ma
zastosowanie pod warunkiem wyszczególnienia jej w dokumencie Proof of Entitlement (PoE) lub Dokumencie
Transakcyjnym Klienta.
Obowiązującą wersją niniejszej Umowy jest wersja aktualna w momencie rozpoczęcia lub odnowienia okresu
subskrypcji Klienta. Jednocześnie Klient uznaje, że Umowa Dotycząca Poziomu Usług nie stanowi gwarancji
udzielonej Klientowi.

1.

Definicje
a.

Uznanie z tytułu Dostępności – zadośćuczynienie dokonywane przez IBM w związku z
potwierdzoną Reklamacją. Uznanie z tytułu Dostępności może mieć postać uznania lub upustu na
poczet przyszłej faktury z tytułu opłat za subskrypcję usługi IBM SaaS.

b.

Reklamacja – składane przez Klienta wobec IBM roszczenie, że Umowa dotycząca Poziomu Usług
nie została dotrzymana w określonym Miesiącu Obowiązywania Umowy.

c.

Miesiąc Obowiązywania Umowy – pełny miesiąc w okresie świadczenia usługi IBM SaaS, liczony
od godziny 0:00 północnoamerykańskiego czasu wschodniego w pierwszym dniu miesiąca do
godziny 23:59 północnoamerykańskiego czasu wschodniego w ostatnim dniu miesiąca.

d.

Przestój – okres, w którym przetwarzanie związane z usługą IBM SaaS w systemie produkcyjnym
zostaje wstrzymane, a użytkownicy Klienta nie mogą korzystać ze wszystkich elementów usługi IBM
SaaS, w odniesieniu do których mają uprawnienia. Za Przestój nie uznaje się okresu, w którym
usługa IBM SaaS jest niedostępna z powodu:

e.

2.

●

planowego lub zapowiadanego wyłączenia w celu konserwacji;

●

zdarzeń lub przyczyn niezależnych od IBM (np. katastrof naturalnych, wyłączenia dostępu do
Internetu, prac serwisowych w celu usunięcia awarii itp.);

●

problemów związanych z aplikacjami, urządzeniami lub danymi Klienta bądź osób trzecich;

●

nieprzestrzegania przez Klienta wymagań dotyczących konfiguracji systemu i obsługiwanych
platform służących do korzystania z usługi IBM SaaS;

●

zastosowania się przez IBM do projektów, specyfikacji lub instrukcji dostarczonych przez
Klienta lub osobę trzecią w imieniu Klienta.

Zdarzenie – okoliczność lub splot okoliczności, które powodują niedotrzymanie Umowy dotyczącej
Poziomu Usług.

Uznania z tytułu Dostępności
a.

Aby złożyć Reklamację, Klient musi zarejestrować w dziale wsparcia technicznego IBM zgłoszenie
problemów o Poziomie Istotności 1 dotyczące każdego Zdarzenia w ciągu 24 godzin od momentu
uzyskania przez Klienta informacji o tym, że dane Zdarzenie wpłynęło na korzystanie przez Klienta
z usługi IBM SaaS. Klient ma przy tym obowiązek podać wszelkie niezbędne informacje na temat
Zdarzenia oraz udzielić IBM należytej pomocy przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemu
będącego przyczyną takiego Zdarzenia.

b.

Klient musi złożyć Reklamację z wnioskiem o dokonanie Uznania z tytułu Dostępności nie później
niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od końca Miesiąca Obowiązywania Umowy, w którym pojawiła
się ta Reklamacja.

c.

Uznania z tytułu Dostępności będą zależeć od czasu trwania Przestojów mierzonego od daty i
godziny zgłoszenia przez Klienta pierwszego wystąpienia Przestoju. W przypadku każdej
uzasadnionej Reklamacji IBM naliczy najwyższe obowiązujące Uznanie z tytułu Dostępności na
podstawie Poziomu Usług osiągniętego w danym Miesiącu Obowiązywania Umowy, zgodnie z
poniższą tabelą. Jednocześnie zastrzega się, że IBM nie ma obowiązku dokonywania kilku Uznań z
tytułu Dostępności w związku z tym samym Zdarzeniem w tym samym Miesiącu Obowiązywania
Umowy.
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3.

d.

W przypadku Usługi Pakietowej (czyli usług IBM SaaS połączonych w pakiet i sprzedawanych
razem za jedną cenę) Uznanie z tytułu Dostępności będzie obliczane na podstawie łącznej ceny
takiej Usługi Pakietowej, nie zaś na podstawie miesięcznych opłat za subskrypcję poszczególnych
usług IBM SaaS. Klient może składać w każdym Miesiącu Obowiązywania Umowy Reklamacje
dotyczące tylko jednej usługi IBM SaaS wchodzącej w skład pakietu, a IBM nie ma obowiązku
dokonywania Uznań z tytułu Dostępności dotyczących więcej niż jednej usługi IBM SaaS
wchodzącej w skład pakietu w każdym Miesiącu Obowiązywania Umowy.

e.

Jeśli Klient nabył usługę IBM SaaS u autoryzowanego resellera IBM w ramach transakcji
odsprzedaży, w przypadku której IBM ponosi podstawową odpowiedzialność za wypełnianie
zobowiązań związanych z usługą IBM SaaS i Umową Dotyczącą Poziomu Usług, Uznanie z tytułu
Dostępności zostanie obliczone na podstawie obowiązującej w danym momencie ceny RSVP
(Relationship Suggested Value Price) usługi IBM SaaS za Miesiąc Obowiązywania Umowy, którego
dotyczy Reklamacja, objętej upustem w wysokości 50%.

f.

Łączna wysokość Uznań z tytułu Dostępności przyznawanych za każdy Miesiąc Obowiązywania
Umowy nie może w żadnym razie przekroczyć dziesięciu procent (10%) sumy równej jednej
dwunastej (1/12) rocznej opłaty za usługę IBM SaaS uiszczanej przez Klienta na rzecz IBM.

Poziomy Usług
Dostępność usługi IBM SaaS w Miesiącu Obowiązywania Umowy definiuje się następująco:
Dostępność w Miesiącu Obowiązywania Umowy

Uznanie z tytułu Dostępności
(procent miesięcznej opłaty za subskrypcję za
Miesiąc Obowiązywania Umowy, którego dotyczy
Reklamacja)

<99,9%

2%

<99,0%

5%

<95%

10%

„Dostępność” wyrażona procentowo jest równa ilorazowi (a) łącznej liczby minut w danym Miesiącu
Obowiązywania Umowy pomniejszonej o (b) łączny czas trwania Przestojów w minutach w danym
Miesiącu Obowiązywania Umowy oraz (c) łącznej liczby minut w danym Miesiącu Obowiązywania
Umowy.
Przykład: łączny czas trwania Przestojów w Miesiącu Obowiązywania Umowy = 50 minut
43 200 minut w 30-dniowym Miesiącu Obowiązywania
Umowy
- 50 minut Przestoju
= 43 150 minut
_________________________________________

= 2% Uznanie z tytułu Osiągniętego Poziomu Usług na
poziomie 99,8% w Miesiącu Obowiązywania Umowy

łącznie 43 200 minut

4.

Zastrzeżenia
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług jest dostępna wyłącznie dla Klientów IBM. Ponadto nie ma
ona zastosowania w przypadku:
●

usług w wersji beta i usług świadczonych w okresie próbnym;

●

środowisk nieprodukcyjnych, a w szczególności takich zastosowań, jak testowanie, usuwanie
skutków awarii, zapewnianie jakości i programowanie;

●

reklamacji składanych przez użytkowników, gości, uczestników lub zatwierdzonych gości Klienta
korzystających z usługi IBM SaaS.

●

naruszenia przez Klienta istotnych zobowiązań wynikających z Warunków Używania, Regulaminu
Usług bądź umowy dotyczącej Usługi, a w szczególności wszelkich zobowiązań dotyczących
płatności.
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