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ĮŽANGA
Šis dokumentas „BIM protokolas (BIM sutarties priedas). Pirminiai pasiūlymai dėl BIM norminių
dokumentų projektinių nuostatų“ yra „Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų projektinių
nuostatų“ dokumentų komplekto dalis.
Šiame dokumente pateikta dokumento „BIM protokolas (BIM sutarties priedas). Pirminiai
pasiūlymai dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų“ ketvirtoji redakcija.
„Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų“ dokumentų komplektas
rengiamas projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių
gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“
(BIM-LT projekto) rėmuose.
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BIM PROTOKOLO PASKIRTIS IR VEIKIMO PRINCIPAI
BIM protokolаs (angl. BIM Protocol) yra sutartinis teisinis dokumentas, paslaugų ir / ar rangos
sutarties dalis, suderintas su BIM priemonių ir metodologijos taikymu statybos projektuose.
BIM Protokolas yra vienas iš svarbiausių sutartinių teisinių dokumentų statinio informacinio
modeliavimo (BIM) aspektu, kadangi nustato Projekto dalyvių teises ir pareigas statinio
informacinio modeliavimo (BIM) atžvilgiu.
BIM Protokolas Sutarties dalimi yra tada, kai Sutartyje tinkama forma yra numatyta BIM Protokolo
įtraukimo į Sutarties turinį sąlyga.
BIM Protokolo tikslas yra sudaryti sąlygas nustatytuose projekto etapuose parengti statinių
informacijos modelius (BIM modelius) bei padėti Projekto dalyviams taikyti veiksmingas
bendradarbiavimo praktikas.
BIM Protokole numatomos konkrečios šalių teisės, pareigos, atsakomybė bei statinio informacijos
modelių (BIM modelių) taikymo apribojimai.
BIM Protokolas turi būti įtrauktas į visų Projekto dalyvių sutartis, naudojant, rengiant arba
pateikiant statinio informacijos modelius (BIM modelius).
Galima būtų išskirti šiuos esminius BIM Protokolo veikimo principus:
(i) BIM Protokolo veikimui reikalingi tik nežymūs pakeitimai esamose paslaugų, tiekimo ir / ar
rangos sutartyse;
(ii) BIM Protokolas įpareigoja Projekto dalyvius darbus ar paslaugas vykdyti bei jų rezultatą
pateikti naudojant BIM technologijas ir vadovaujantis BIM metodologija;
(iii) BIM Protokolui teikiama pirmenybė prieš esamas sutartis turinio požiūriu;
(iv) BIM Protokolas yra lengvai pritaikomas ir todėl tinka visoms įprastoms paslaugų ir / ar
rangos sutartims visuose antrojo BIM brandos lygio projektuose;
(v) BIM Protokolas įpareigoja visus statinio informacijos modelius (BIM modelius) rengiančius
ir teikiančius BIM Projekto dalyvius taikyti visus BIM Protokole numatytus bendrus
standartus arba darbo metodus;
(vi) BIM protokolas suteikia teisę visiems Projekto dalyviams naudoti projekto BIM modelius,
laikantis BIM Protokole aptartų reikalavimų ir sąlygų.
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BIM PROTOKOLAS
1. SĄVOKOS
1.1. Šiame Protokole šie žodžiai bei žodžių junginiai turės toliau nurodomas reikšmes:
1.1.1.

BEP (angl. BIM Execution Plan, BEP) – BIM projekto vykdymo planas. Tai
dokumentas, kuris skirtas visiems tiek viešiesiems, tiek ir privatiems
užsakovams, projektuotojams ir statybininkams įgyvendinant konkrečius BIM
projektus, parengti bendrą projekto komandos darbo ir Užsakovo informacijos
reikalavimų įgyvendinimo planą;

1.1.2.

BIM (angl. Building Information Modeling) – Statinio informacinis modeliavimas. Tai
statomo turto bendrinamos skaitmeninės pateikties naudojimas siekiant pagerinti
projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus patikimam sprendimų pagrindui
suformuoti;

1.1.3.

EIR1 (angl. Employer Information Requirements) – Užsakovo reikalavimai
informacijai. Tai dokumentas, kuriame nurodoma, kaip Projekte rengiami,
pateikiami ir naudojami BIM modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais
susijusius procesus ir procedūras;

1.1.4.

Informacijos modelis (angl. Information model) – tai pastatytą, statomą arba
turimą pastatyti turtą apibūdinantis bendras dokumentų, grafinės ir negrafinės
informacijos rinkinys, kurį sudaro struktūruotų ir nestruktūruotų informacijos
talpyklų visuma;

1.1.5.

Informacijos valdymo vaidmuo – reiškia su Projektu susijusį vaidmenį, kuris
apima Užsakovo reikalavimuose informacijai (EIR) nurodytų procesų, protokolų
ir procedūrų nustatymą ir valdymą;

1.1.6.

Informacijos valdytojas – reiškia Užsakovo arba jo įgalioto asmens paskirtą
asmenį atlikti Informacijos valdymo vaidmenį atstovaujant Užsakovo interesus;

1.1.7.

IR (angl. Information Requirements) – informacijos reikalavimai. Tai
nurodymas, kokia, kada, kaip ir kam turi būti sukurta ir pristatyta informacija,
susijusi su darbo paskyrimu;

1.1.8.

Intelektinė medžiaga (angl. Proprietary material) – tai Projekto informacija ir
bet kuris intelektinės nuosavybės objektas (įskaitant ir autorinius darbus), kuris

LST ISO EN 19650-1:2019 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir
skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio
informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai“ standarte yra pateikiamas toks EIR apibrėžimas: EIR
(angl. Exchange Information Requirements) – informacijos mainų reikalavimai, susiję su paskyrimu.
Šiame dokumente EIR santrumpa naudojama Užsakovo reikalavimų informacijai (angl. Employer
Information Requirements) sąvokai apibrėžti. Ši sąvoka geriau atskleidžia EIR paskirtį ir vietą BIM norminių
dokumentų sistemoje.
1
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yra Projekto informacijos dalimi arba kuris gali būti išgaunamas iš Projekto
informacijos;
1.1.9.

Intelektinė nuosavybė – tai įstatymų numatytos teisės, suteikiamos į
intelektine (kūrybine) veikla sukuriamus ar dėl su šia veikla susijusios veiklos
pagrindu atsirandančius nematerialaus pobūdžio objektus.

1.1.10. Kitas projekto dalyvis (angl. Other Project Team Member) – tai bet kuris
Užsakovo paskirtas ir su Projektu susijęs asmuo (išskyrus Projekto dalyvį), kuris
yra atsakingas už Informacijos modelio/-ių kūrimą, pateikimą ir / arba
naudojimą;
1.1.11. Leidžiama paskirtis (angl. Permitted purpose) – tai su Projektu arba su
Projekto įgyvendinimu susijusi paskirtis, kuri atitinka Informacijos modelio
(įskaitant į Susietą informacijos modelį įtrauktus Informacijos modelius)
reikalingos informacijos išvystymo (apibrėžties) lygį ir paskirtį, kuriai tas
Informacijos modelis parengtas;
1.1.12. Licencija – tai Intelektinės nuosavybės teisių subjekto (licenciaro) leidimas,
suteikiantis Intelektinės nuosavybės objekto naudotojui (licenciatui) teisę
naudoti Intelektinės nuosavybės objektą (licencijos dalyką) nurodytoje
teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencinėje sutartyje.
Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė. Neišimtine licencija licenciaras
suteikia licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką pasilikdamas teisę suteikti
tokią teisę kitiems asmenims ir pats naudoti licencijos dalyką. Išimtinė licencija
– tokia licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti
licencijos dalyką, netenka teisės suteikti tokias pačias licencijas kitiems
asmenims ir neturi teisės pats naudoti licencijos dalyką licenciatui perduotų
teisių dalyje.
1.1.13. Medžiaga (angl. Material) – tai Nurodyta informacija ir bet kuri kita informacija,
kurią pagal Sutartį parengė Projekto dalyvis (arba kitas asmuo Projekto dalyvio
vardu), esanti dalimi arba išvesta iš (a) Nurodytos informacijos; ir (b) Susietų
informacijos modelių tiek, kiek pastarieji sudaro Nurodytą informaciją arba tiek,
kiek Projekto dalyviui priklauso bet kurios papildomos teisės į bet kurį Susietą
informacijos modelį. Ši sąvoka neapima bet kokios Informacijos modelį
sudarančios medžiagos, kuri Projekto dalyviui pateikta Užsakovo arba
Užsakovo vardu;
1.1.14. Nurodyta informacija (angl. Specified Information) – tai informacija, įskaitant,
bet neapsiribojant, bet kokius Informacijos modelius, kuriuos Projekto dalyvis
turi sukurti, dalytis ir (arba) paskelbti vadovaujantis Užsakovo reikalavimais
informacijai (EIR) ir (arba) BIM projekto vykdymo planu (BEP);
1.1.15. PIP (angl. Project Implementation Plan) – BIM projekto įgyvendinimo planas.
Tai dokumentas, skirtas atsakyti į Užsakovo keliamus reikalavimus Projektui,
vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), atsižvelgiant į statybą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Užsakovo poreikius bei statinio
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ypatumus, taip pat įvertinti siūlomą Projekto vykdymo būdą, vykdytojų
galimybes ir pajėgumus;
1.1.16. Projektas – tai projektas, su kuriuo susijusi Sutartis;
1.1.17. Projekto dalyvis – asmuo, organizacija arba organizacijos padalinys, kuriuos
pagal Sutartį paskyrė Užsakovas;
1.1.18. Projekto informacija (angl. Project information) – tai visa su Projektu susijusi
informacija, kuri apima Medžiagą, Nurodytą informaciją, Susietus informacijos
modelius ir kitą informaciją, kuria, dalijasi, skelbia Projekto dalyviai ir Kiti
projekto dalyviai;
1.1.19. Projekto sutartis – bet kuri su Projektu susijusi sutartis, sudaryta tarp
Užsakovo ir Kito projekto dalyvio;
1.1.20. Protokolas – tai šis statinio informacinio modeliavimo protokolas;
1.1.21. Sublicencija – tai licenciato leidimas kitam asmeniui naudoti intelektinės
nuosavybės objektą sublicencinėje sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.22. Susietas informacijos modelis – informacijos modelis, susidedantis iš
sujungtų, bet atskirų individualių Informacijos modelių;
1.1.23. Sutartis – susitarimas tarp Užsakovo ir Projekto dalyvio, kurio dalimi yra šis
Protokolas;
1.1.24. Užsakovas – asmuo (arba asmenys), kuris (kurie) pagal Sutartį paskiria
Projekto dalyvį arba bet kuris teisėtas Užsakovo teisių ir įsipareigojimų
perėmėjas pagal Protokolą.
1.2. Šiame Protokole vartojamos sąvokos, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, turi atitinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą reikšmę.
2. SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMENYBĖ
2.1. Šis Protokolas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų arba
neatitikimų tarp Protokolo ir bet kurio kito Sutarties dalį sudarančio dokumento,
pirmenybė teikiama Protokolo sąlygoms (nebent pačiame Protokole būtų nurodyta
kitaip).
2.2. Esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) ir BIM
projekto vykdymo plano (BEP), pirmenybė teikiama Užsakovo reikalavimams
informacijai (EIR).
3. UŽSAKOVO PAREIGOS
3.1. Užsakovas įsipareigoja:
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3.1.1.

užtikrinti, kad į visas Projekto sutartis, sudaromas tarp Užsakovo ir Kito projekto
dalyvio, būtų įtraukti šiame Protokole aptarti įsipareigojimai bei šiam Protokolui
iš esmės analogiško turinio protokolai. Ši Užsakovo pareiga gali būti
įgyvendinama tiek įtraukiant Protokolo nuostatas į Projekto sutarties tekstą, tiek
ir įtraukiant Protokolą į Projekto sutartį kaip jos priedą;

3.1.2.

jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip:

3.1.2.1. užtikrinti, kad visais Sutartyje numatytais Projekto vykdymo etapais būtų
vykdomi Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR), atsižvelgiant į Projekto
programą;
3.1.2.2. esant būtinybei tikslinti Informacijos reikalavimus (IR), tokius pakeitimus
atlikti tikslinant BIM projekto vykdymo planą (BEP). Pakeitimai turi būti
suderinti su Užsakovo reikalavimais informacijai (EIR);
3.1.2.3. užtikrinti, kad visais Sutartyje numatytais Projekto vykdymo etapais būtų
paskirtas Informacijos valdytojas arba paskirti trečiąją šalį, kad ši atliktų
Informacijos valdymo vaidmenį.
4. PROJEKTO DALYVIO PAREIGOS
4.1. Projekto dalyvis, veikdamas sąžiningai ir profesionaliai, įsipareigoja:
4.1.1.

užtikrinti, kad šis Protokolas būtų įtrauktas į visas su Projekto vykdymu
susijusias Projekto dalyvio sudaromas subrangos ar subtiekimo sutartis tam,
kad Protokolo reikalavimai būtų taikomi visiems Projekto dalyvio subrangovams
ar subtiekėjams, o Projekto dalyvis tokiu būdu galėtų tinkamai įgyvendinti šio
Protokolo reikalavimus. Ši Projekto dalyvio pareiga gali būti įgyvendinama tiek
įtraukiant Protokolo nuostatas į subrangos ar subtiekimo sutarties tekstą, tiek ir
įtraukiant Protokolą į subrangos ar subtiekimo sutartį kaip jos priedą;

4.1.2.

rengti ir pateikti Nurodytą informaciją (įskaitant, tačiau neapsiribojant,
Informacijos modelius), kaip tai nurodyta Užsakovo reikalavimuose informacijai
(EIR) bei BIM projekto vykdymo plane (BEP);

4.1.3.

rengiant, pateikiant, dalijantis ir / ar skelbiant Nurodytą informaciją laikytis
Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) bei BIM projekto vykdymo plano (BEP)
reikalavimų;

4.1.4.

naudojant Kitų projekto dalyvių sukurtą, paskelbtą ar pateiktą su Projektu
susijusią informaciją laikytis Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR);

4.1.5.

teikti Užsakovui informaciją ir pagalbą, Užsakovui vykdant duomenų migraciją
iš Projekto informacijos modelio (PIM) į Turto informacijos modelį (AIM), jei tai
numatyta Užsakovo reikalavimuose informacijai (EIR) ir (arba) BIM projekto
vykdymo plane (BEP).

5. DUOMENŲ MAINAI
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5.1. Tais atvejais, jeigu Užsakovo reikalavimuose informacijai (EIR) nenumatyta kitaip ir tik
jeigu toks nesuderinamumas nepakenks Projekto dalyvių bendradarbiavimui bei
Projekto įgyvendinimui, Projekto dalyvis neturi pareigos garantuoti, kad bet koks
programinės įrangos formatas, kuriuo Projekto dalyvis minėta informacija dalijasi, skelbia
arba kitaip pateikia pagal šį Protokolą ir / ar Sutartį, bus suderinamas su programinės
įrangos formatu, kurį naudoja Užsakovas, Informacijos valdytojas arba bet kuris Kitas
projekto dalyvis.
5.2. Išskyrus tuos atvejus, kai Projekto dalyvis pažeidžia Sutartį ir / ar Protokolą, Projekto
dalyvis Užsakovui neatsako už elektroninių duomenų sugadinimą ar neatsargų
elektroninių duomenų pakeitimą, modifikavimą ar pataisymus Nurodytoje informacijoje,
jeigu pastarieji įvyksta jau po to, kai Projekto dalyvis nustatyta tvarka perdavė Nurodytą
informaciją.
6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
6.1. Užsakovas ir Projekto dalyvis susitaria, kad:
6.1.1.

tuo atveju, jeigu Sutartyje yra aptartos sąlygos, susijusios su intelektine
nuosavybe (arba bet kokiomis kitomis teisėmis) į medžiagą (duomenis),
informaciją, dokumentus, kurie parengti arba pateikti Projekto dalyviui,
Protokolo 6.2. – 6.4. punktai nėra taikomi, o minėtos Sutarties sąlygos:
(a) apima Medžiagą ar Medžiagos dalimi esančius intelektinės nuosavybės
objektus; ir (b) turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad Užsakovui sudarytų
sąlygas suteikti licencijas ar sublicencijas Kitiems projekto dalyviams
Medžiagos atžvilgiu iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta 6.5
ir (arba) 6.6 punktuose;

6.1.2.

jeigu minėtų sąlygų Sutartyje nėra, tokiu atveju taikomos Protokolo 6.2. – 6.4.
punktų nuostatos.

6.2. Visos Projekto dalyvių turimos teisės (įskaitant, tačiau neapsiribojant, autorių teises) į
Medžiagą arba į bet kokį Medžiagos dalimi esantį intelektinės nuosavybės objektą, lieka
Projekto dalyvio nuosavybe.
6.3. Vadovaujantis 6.1. ir 6.4 punktuose nurodyta tvarka, Projekto dalyvis neatlygintinai
suteikia Užsakovui neišimtinę ir neatšaukiamą licenciją, o tais atvejais, kai Medžiaga ir
su ja susijusios teisės priklauso trečiosioms šalims – sublicenciją (įskaitant teisę
tapačiomis sąlygomis suteikti sublicenciją Kitiems projekto dalyviams, numatant teisę
tokiomis pat sąlygomis suteikti sublicenciją Kitų projekto dalyvių subrangovams)
Leidžiamos paskirties tikslais perduoti, kopijuoti bei naudoti Medžiagą ir joje panaudotą
intelektinės nuosavybės objektą.
6.4. Bet kuri licencija ir (arba) sublicencija, suteikta pagal 6.3. punktą, neapima teisės:
6.4.1.

keisti ar modifikuoti Medžiagą be Projekto dalyvio rašytinio sutikimo (kurį
atsisakyti pateikti Projekto dalyvis gali tik esant rimtam pagrindui), išskyrus
atvejus, kai tokie pakeitimai arba modifikacijos yra: (a) numatyti Užsakovo
reikalavimuose informacijai (EIR) ir (arba) Projekto įgyvendinimo plane (PIP);
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arba (b) atliekami Leidžiamos paskirties tikslais pasibaigus Projekto dalyvio
darbui pagal Sutartį;
6.4.2.

dauginti bet kokius Medžiagos dalimi esančius projektinius sprendinius Projekto
išplėtimo ar tęsinių tikslais.

6.5. Pagal 6.7 punktą Leidžiamos paskirties tikslais Užsakovas Projekto dalyviui suteikia
neišimtinę sublicenciją (įskaitant teisę tokiomis pačiomis sąlygomis suteikti licencijas
Projekto dalyvio subrangovams) perduoti, kopijuoti ir naudoti Intelektinę medžiagą, kuri
priklauso Kitiems projekto dalyviams arba bet kuriai trečiajai šaliai (išskyrus Projekto
dalyvio subrangovams).
6.6. Tiek, kiek Užsakovui priklauso bet kokios teisės į Intelektinę medžiagą, vadovaujantis
6.7. punktu, Užsakovas Projekto dalyviui suteikia neišimtinę licenciją (įskaitant ir teisę
Projekto dalyviui tomis pačiomis sąlygomis suteikti sublicencijas Projekto dalyvio
subrangovams) kopijuoti ir naudoti Intelektinę medžiagą Leidžiamos paskirties tikslais.
6.7. Licencija ir / ar sublicencija, suteikta vadovaujantis 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytais
atvejais, neapima teisės:
6.7.1.

keisti ar modifikuoti bet kurią Intelektinę medžiagą (išskyrus toje dalyje, kurią
sukūrė Projekto dalyvis) be rašytinio Užsakovo ar kito Projekto dalyvio, kuriam
priklauso teisės į tokią Intelektinę medžiagą, sutikimo (atsisakyti tokį sutikimą
pateikti galima tik esant rimtam pagrindui), išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas
ar modifikacija yra: (a) numatyta Užsakovo reikalavimuose informacijai (EIR);
arba (b) atliekami tos medžiagos (duomenų) atžvilgiu, kuri pagaminta ar
pateikta Kito projekto dalyvio Leidžiamos paskirties tikslais nutraukus Kito
projekto dalyvio darbą pagal Sutartį;

6.7.2.

Projekto išplėtimo ar tęsinių tikslais dauginti bet kokius projektinius sprendinius
(išskyrus tuos, kuriuos sukūrė Projekto dalyvis), kurie yra Intelektinės
medžiagos dalis.

6.8. 6.2. – 6.4. punktų taikymo atveju Projekto dalyvis patvirtina Užsakovui, kad jis turi (arba
įgis) teisę suteikti licenciją ir (arba) sublicenciją tokia forma, kokia numatyta 6.3. punkte.
6.9. Užsakovas Projekto dalyviui patvirtina, kad jis turi (arba įgis) teisę suteikti 6.5. punkte
nurodytos formos sublicenciją ir (arba) 6.6. punkte nurodytos formos licenciją.
7. ATSAKOMYBĖ UŽ INTELEKTINĖS MEDŽIAGOS NAUDOJIMĄ
7.1. Užsakovas ir Projekto dalyvis susitaria, kad bet kurios Sutarties nuostatos, susijusios su
Intelektine medžiaga, turi būti taikomos ir aiškinamos taip, kad būtų įgyvendinti 7.2. ir
7.3. punktų reikalavimai. Jeigu su atsakomybe už Intelektinės medžiagos naudojimą
susijusių Sutarties nuostatų nėra, tokiu atveju yra taikomi 7.2. ir 7.3. punktai.
7.2. Projekto dalyviui negali būti taikoma atsakomybė prieš Užsakovą dėl bet kokio
Medžiagos ar joje esančių intelektinės nuosavybės objektų pakeitimo, jų perdavimo,
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kopijavimo ar naudojimo, kurį atlieka Užsakovas, bet kuris Kitas projekto dalyvis arba
bet kuri trečioji šalis kitais nei Leistinos paskirties tikslais.
7.3. Užsakovui negali būti taikoma atsakomybė prieš Projekto dalyvį dėl bet kokio Intelektinės
medžiagos ar joje esančių intelektinės nuosavybės objektų, kurių atžvilgiu Užsakovas
suteikė licenciją ar sublicenciją pagal 6.5. ar 6.6. punktą, pakeitimo, perdavimo,
kopijavimo ar naudojimo, kurį atlieka Projekto dalyvis ar bet kuri trečioji šalis kitu nei
Leistinos paskirties tikslu.
8. BENDRADARBIAVIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS
8.1. Vadovaujantis Sutarties, Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) ir Projekto
įgyvendinimo plano (PIP) sąlygomis bei tvarka, Projekto dalyvis įsipareigoja dalyvauti
pasitarimuose su Informacijos valdytoju ir (arba) Kitais projekto dalyviais, siekiant
koordinuoti Projekto informaciją.
8.2. Užsakovas ir Projekto dalyvis privalo laikytis visų Sutarties nuostatų, kiek tai yra susiję
su neatitikimais, dviprasmybėmis, prieštaravimais tarp Projekto informacijos ir / arba bet
kurių iš Projekto informacijos gautų duomenų. Jeigu tokių nuostatų Sutartyje nėra, o
Užsakovas arba Projekto dalyvis pastebi bet kokius neatitikimus, dviprasmybes arba
prieštaravimus tarp Projekto informacijos ir bet kurių duomenų, gautų iš Projekto
informacijos, arba bet kokius neatitikimus, dviprasmybes arba prieštaravimus tarp
Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) ir Projekto įgyvendinimo plano (PIP), šio
Protokolo šalys viena kitai patvirtina, kad minėtus neatitikimus, dviprasmybes ar
prieštaravimus pastebėjusi šio Protokolo šalis nedelsiant apie tai informuos kitą
Protokolo šalį. Tokiu atveju abi Protokolo šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad
minėti neatitikimai, dviprasmybės ar prieštaravimai būtų pašalinti. Jeigu susitarimas
nebus pasiektas, Užsakovas ir Projekto dalyvis, atsižvelgdami į Užsakovo reikalavimus
informacijai (EIR) ir Projekto įgyvendinimo planą (PIP), įsipareigoja kartu su Informacijos
valdytoju ir Kitais projekto dalyviais ieškoti sprendimų šalinant neatitikimus,
dviprasmybes ar prieštaravimus.
9. NUTRAUKIMAS
9.1. Tuo atveju, jeigu yra nutraukiamas Projekto dalyvio darbas pagal Sutartį, Protokolo
nuostatos, įvardintos 1 [SĄVOKOS], 2 [SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMENYBĖ], 3
[UŽSAKOVO PAREIGOS], 5 [DUOMENŲ MAINAI], 6 [INFORMACIJOS NAUDOJIMAS]
ir 7 [ATSAKOMYBĖ UŽ INTELEKTINĖS MEDŽIAGOS NAUDOJIMĄ] punktuose lieka
galioti toliau.
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