Załącznik 4
Usługi utrzymania (hostingu) Portali.

Licencje i Prawa Autorskie
§1
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 3 Umowy, przenosi na
Zamawiającego:
1) uprawnienia licencyjne dla programów komputerowych (elementów infrastruktury
programowej maszyny wirtualnej) na zasadach opisanych w § 2;
2) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w ramach niniejszej
umowy na zasadach opisanych w § 3;
3) prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zależnych do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) powyżej na polach
eksploatacji, o których mowa w § 3.
2. Programy komputerowe i dokumentacja zwane są dalej Produktami.
3. Regulacje zawarte w niniejszym Załączniku dotyczą Produktów mających cechy utworu, w
tym programu komputerowego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami
autorskimi do dokumentacji.
5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przekazania licencji do programów
komputerowych przekazywanych w ramach Usługi Przekazania wiedzy.
6. Wraz z podpisaniem, z wynikiem pozytywnym, Usługi Przekazania wiedzy Zamawiający
otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z Produktów w zakresie
określonym w umowie i załącznikach.
§2
Prawa licencyjne do Produktów mających postać programów komputerowych.
1. Udzielenie licencji o których mowa w § 1 pkt 1), uprawnia Zamawiającego, podmioty
działające na zlecenie Zamawiającego lub podmioty upoważnione przez Zamawiającego
do nieograniczonego w czasie korzystania z programu komputerowego w kraju i za granicą,
na następujących polach eksploatacji:
1) Używania i korzystania z programu komputerowego oraz ich pojedynczych
elementów lub fragmentów przez Zamawiającego.
2) Trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów
komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
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wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz
trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i
rozporządzania tymi kopiami.
3) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian konfiguracyjnych w programie komputerowym bez modyfikacji kodów
źródłowych.
4) Użyczania programu komputerowego lub jego kopii.
5) Publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz
nadawania i re-emitowania programu komputerowego, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
6) Łączenia fragmentów programu komputerowego z innymi utworami.
7) Swobodnego używania i korzystania z programu komputerowego oraz ich
pojedynczych elementów.
8) Stosowania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
9) Prawo

do

wykorzystywania

marketingowych lub

programu

promocji, w tym

komputerowego

do

celów

dla celów edukacyjnych lub

szkoleniowych.
10) Prawo do udostępniania programu komputerowego w celu realizacji Usług
Utrzymania Portali.
2. Strony oświadczają, iż ich intencją jest zbliżenie upoważnienia na korzystanie z programu
komputerowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) do umowy o charakterze jednorazowej
transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę
licencyjną (stanowiącą w przypadku element wynagrodzenia, o którym mowa w § 1)
Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego
programu komputerowego w zakresie określonym w Umowie.
3. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji, o którym mowa w ust.
2 powyżej okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do
wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie:
dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z
zastrzeżeniem ustępu następnego.
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4. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i
naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha
naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej
pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się
przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku
wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 2 lata
(słownie: dwa lata) ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
§3
Prawa autorskie do Produktów mających postać dokumentacji.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1
pkt 2), uprawnia Zamawiającego, podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub
podmioty upoważnione przez Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania z dokumentacji w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
1) Bezterminowego oraz nieograniczonego terytorialnie rozporządzania dokumentacją
i korzystania z dokumentacji.
2) Używania i korzystania z dokumentacji oraz ich pojedynczych elementów lub
fragmentów przez Zamawiającego.
3) Utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową.
4) Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
5) Rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne
wykonanie,

wystawienie,

wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie

i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w dokumentacji.
7) Dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń.
8) Łączenia fragmentów dokumentacji z innymi utworami.
Strona 3 z 5

Załącznik 6
9) Swobodnego używania i korzystania z dokumentacji oraz jej pojedynczych
elementów.
10) Stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub
standardu.
11) Rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.
12) Zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych
fragmentów dokumentacji oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in.
prawo do korekty.
13) Przekształcenie formatu pierwotnego dokumentacji na dowolny inny format.
14) Swobodnej modyfikacji dokumentacji.
15) Prawo do określenia nazw dokumentacji, pod którymi będzie on wykorzystywany
lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo
do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będzie
dokumentacja.
16) Prawo do wykorzystywania dokumentacji do celów marketingowych lub promocji,
w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
§4
1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich/licencji do każdego z Produktów nastąpi z
chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że twórcy Produktu nie będą wykonywali osobistych praw
autorskich.
3. Jeżeli w ramach realizacji Usług Przekazania wiedzy powstanie wynalazek lub wzór
przemysłowy to Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za zrealizowaną usługę, przeniesie
na Zamawiającego prawo do tego wynalazku lub wzoru przemysłowego.
4. Produkty nie będą naruszać praw osobistych ani majątkowych Wykonawcy ani osób
trzecich.
5. Produkty nie będą powodowały obowiązku zapłaty dodatkowych opłat poza tymi, które
zostały przewidziane umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły
strony trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich/licencji przeniesionych
na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.
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7. Celem Zamawiającego jest możliwość, samodzielnego lub poprzez podmioty upoważnione
przez Zamawiającego odtwarzania i konfiguracji Produktów. Warunki, na których będą
przekazywane Produkty, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu
lub podmiotom upoważnionym przez Zamawiającego, dokonanie takich czynności.
8. W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy nośniki, na których zostaną przekazane
Produkty, z chwilą ich przekazania, stają się własnością Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej
zawartej

w Produktach. Wiedza ta może być wykorzystywana w dowolny sposób,

w dowolnym czasie i miejscu przez Zamawiającego oraz upoważnione przez
Zamawiającego podmioty i osoby trzecie.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować jakichkolwiek technik lub ograniczeń, w tym
szyfrowania, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Zamawiającemu odczyt, zapis,
Produktów oraz modyfikację.
11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do utworów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt
2) obejmuje również wyłączne prawo do:
1) wykonywania zależnych praw autorskich;
2) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
na polach eksploatacji wymienionych w § 3.
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