Załącznik nr 2 do Zapytania o oszacowanie wartości zamówienia
CZĘŚĆ 1
Definicje:
Analiza
Przedwdrożeniow
a

Zbiór dokumentów i innych rezultatów prac, opracowany
i dostarczony przez Wykonawcę na podstawie niniejszej
Umowy, powstały w wyniku przeprowadzonej przez
Wykonawcę analizy potrzeb przedstawionych przez
Zamawiającego, uwzględniający uwarunkowania określone
w Umowie oraz SIWZ; definiujący w szczególności: pełną,
docelową Funkcjonalność Platformy e-Politechnika,
architekturę platformy e-Politechnika, architekturę danych,
Infrastrukturę, Środowisko Programowe Platformy ePolitechnika, w ramach którego działać ma Platforma ePolitechnika wraz z docelowym (szczegółowym)
Harmonogramem.

Aplikacja

Osobno każda z aplikacji (program komputerowy)
funkcjonująca u Zamawiającego w momencie zawarcia
Umowy, dla której w ramach Wdrożenia Wykonawca musi
wykonać Interfejs pozwalający na dostosowanie Systemu
do potrzeb Zamawiającego, w szczególności na wymianę
danych pomiędzy Aplikacjami a Platformą e-Politechnika
albo migrację niezbędnych danych do Platformy ePolitechnika. Ww. aplikacje to: SOTS, DAX, SOD, POLON.

Czas Usunięcia
Wady (Czas
Realizacji)

Maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest
do Usunięcia Wady, liczony od momentu wysłania Zlecenia
Serwisowego przez Zamawiającego do momentu Usunięcia
Wady. Czas Realizacji jest uzależniony od priorytetu Wady.
W przypadku Wad Krytycznych dopuszcza się możliwość
zastosowania Rozwiązania Zastępczego.

Dni Robocze /
Godziny Robocze

Dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
20:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumentacja

Pełna dokumentacja dotycząca Systemu, na którą składają
się w szczególności Analiza Przedwdrożeniowa wraz ze
Specyfikacją Platformy e-Politechnika oraz dokumentacja:

EFRR RPO WSL 2014-2020, Projekt: „e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług
publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach”
Nr projektu: RPSL.02.01.00-24-0223/17 Nr umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0223/17-00

1. projektowa,
2. eksploatacyjna (powdrożeniowa),
3. Testów, a także
4. wszelkie instrukcje (w tym instrukcje stanowiskowe) i
procedury opracowane przez Wykonawcę lub/i osoby
trzecie i dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu
w ramach realizacji Umowy.
Etap

Wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część Wdrożenia,
dla której przewidziano odrębny Odbiór Etapu, obejmująca
wdrożenie odrębnego elementu lub odrębnych elementów
Systemu.

e-Usługa

Element systemu opisany zestawem funkcjonalności w
SIWZ, zaprojektowany i wykonany w celu podniesienia
poziomu dojrzałości usług publicznych Politechniki Śląskiej;

Faza

Część Etapu, wydzielona ze względu na charakter
wykonywanych w jej ramach prac, dla której przewidziano
odrębny Odbiór Fazy.

Funkcjonalność
(Funkcjonalności)
Platformy
e-Politechnika

Funkcjonalność Platformy e-Politechnika, której osiągnięcie
w wyniku Wdrożenia gwarantuje Wykonawca; wstępny,
ogólny opis Funkcjonalności Platformy e-Politechnika
zawiera Specyfikacja Platformy e-Politechnika;
opracowanie pełnej, docelowej Funkcjonalności Platformy
e-Politechnika nastąpi w ramach Etapu Analizy
Przedwdrożeniowej.

Gwarantowany
Czas Reakcji

Maksymalny okres czasu liczony od momentu wysłania
przez Zamawiającego Zlecenia Serwisowego do momentu
potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia takiego zlecenia
wraz ze wskazaniem planowanych przez Wykonawcę
działań dotyczących Zlecenia Serwisowego.

Harmonogram

Dokument określający wstępnie terminy wykonania
poszczególnych Etapów/Faz, stanowiący Załącznik nr 2 do
Umowy; opracowanie pełnego, docelowego Harmonogramu
nastąpi w ramach Etapu Analizy Przedwdrożeniowej
(Harmonogram Szczegółowy).

Infrastruktura

Sprzęt i urządzenia, w szczególności sprzęt komputerowy i
infrastruktura teleinformatyczna, zapewniane przez
Zamawiającego, w ramach których funkcjonować ma
System.

Interfejs

Specyfikacja określająca zasady łączności oraz
współdziałania pomiędzy dwoma programami

komputerowymi (Aplikacją a Systemem), jak również
fizyczna realizacja tej specyfikacji, zgodne z zasadami
opisanymi w dokumencie Krajowe Rady Interoperacyjności
Rozp. 12 kwietnia 2012.
Kontroler Jakości

Podmiot trzeci, nie będący stroną niniejszej Umowy, z
którego usług na podstawie odrębnej umowy korzystać
może Zamawiający, świadczący usługi wsparcia Wdrożenia
w zakresie kontroli jakości i sposobu wykonania prac
wdrożeniowych poszczególnych elementów składowych
Platformy e-Politechnika i Systemu jako całości.

Odbiór Fazy /
Odbiór Etapu

Czynności, w szczególności polegające na przeprowadzeniu
odpowiednich Testów i prób, mające na celu potwierdzenie
wykonania danej Fazy/Etapu zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy; z czynności Odbioru Fazy/Etapu
sporządza się Protokół Odbioru Fazy/Etapu, w którym
stwierdza się, między innymi, wykonanie danej Fazy/Etapu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Odbiór Końcowy

Czynności, w szczególności polegające na przeprowadzeniu
odpowiednich Testów i prób, mające na celu potwierdzenie
Wdrożenia Platformy e-Politechnika zgodnie z wymogami
określonymi w Umowie, w szczególności zgodnie z
Funkcjonalnością Platformy e-Politechnika; z czynności
Odbioru Końcowego sporządza się Protokół Odbioru
Końcowego, w którym stwierdza się, między innymi,
wykonanie Wdrożenia zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

Oprogramowanie
Podmiotów
Trzecich

Programy komputerowe, co do których podmiotem
posiadającym autorskie prawa majątkowe nie jest ani
Wykonawca ani Zamawiający, niezbędne do zapewnienia
Funkcjonalności Platformy e-Politechnika;
Oprogramowanie Podmiotów Trzecich zostało
wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Umowy.

Oprogramowanie
Standardowe

Standardowe programy komputerowe, co do których
podmiotem posiadającym autorskie prawa majątkowe jest
Wykonawca, niezbędne do zapewnienia Funkcjonalności
Platformy e-Politechnika; Oprogramowanie Standardowe
zostało wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Umowy.

Protokół Odbioru
Fazy / Odbioru
Etapu / Odbioru
Końcowego

Dokument potwierdzający dokonanie Odbioru
Fazy/Odbioru Etapu/Obioru Końcowego, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

Rezultaty Prac

Wszelkie rezultaty prac stworzone lub opracowane przez
Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach
realizacji niniejszej Umowy stanowiące utwory w
rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w szczególności
programy komputerowe, w tym Interfejsy, czy rozszerzenia
Środowiska Programowego Platformy e-Politechnika, wraz
z kodem źródłowym, jak również Dokumentacja, a także
wszelkie materiały i informacje, nie podlegające ochronie
prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez
Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach
realizacji niniejszej Umowy.

Rozwiązanie
Zastępcze

Rozwiązanie tymczasowe zastosowane przez Wykonawcę
po wystąpieniu Wady, nie prowadzące do Usunięcia Wady,
lecz zmniejszające uciążliwość Wady dla Zamawiającego i
pozwalające na uzyskanie oczekiwanego przez Wykonawcę
wyniku wykonywanej operacji z użyciem Systemu.

Specyfikacja
Platformy ePolitechnika

Określony w Załączniku nr 1 do Umowy wstępny i ogólny
opis funkcji Platformy e-Politechnika i architektury
Platformy e-Politechnika zapewniających oczekiwaną przez
Zamawiającego prawidłową i bezawaryjną pracę Platformy
e-Politechnika oraz oczekiwaną wydajność i dostępność
Platformy e-Politechnika; pełna i docelowa Specyfikacja
Platformy e-Politechnika stanowić będzie część Analizy
Przedwdrożeniowej.

Środowisko
Programowe
Platformy ePolitechnika

Programy komputerowe, nie wchodzące w skład Systemu,
lecz których działanie lub obecność jest konieczna dla
funkcjonowania Platformy e-Politechnika, wskazane przez
Wykonawcę w ramach postępowania w sprawie
zamówienia publicznego; Oprogramowanie tworzące
Środowisko Programowe Platformy e-Politechnika zostało
wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Umowy.

Testy

Wszelkie operacje, których celem jest potwierdzenie
realizacji przez System w sposób prawidłowy (w
szczególności stabilny) Funkcjonalności Platformy ePolitechnika, przy zachowaniu oczekiwanej wydajności,
dostępności i bezpieczeństwa Platformy e-Politechnika.

Usunięcie Wady

Całkowite i trwałe przywrócenie Funkcjonalności Platformy
e-Politechnika lub parametrów pracy Platformy ePolitechnika po wystąpieniu Wady.

Wada (Fizyczna)

Sytuacja polegająca na: (i) nieistnieniu w Systemie
wszystkich zamówionych elementów, (ii) niewykonywaniu

lub nienależytym wykonywaniu przez System lub
poszczególne jego moduły wszystkich lub niektórych
funkcji określonych w Dokumentacji, (iii) innego rodzaju
niezgodność Systemu lub poszczególnych jego modułów z
Dokumentacją, jak również (iv) sytuacja, w której nie jest
możliwe prawidłowe używanie Systemu w sposób zgodny z
jego przeznaczeniem z powodu błędnego lub odmiennego
od oczekiwanego funkcjonowania Systemu, uszkodzenia lub
utraty kodu źródłowego lub kodu wynikowego
wchodzącego w skład Systemu, struktur danych lub
zawartości bazy danych. Wada może być Krytyczna, Istotna
lub Nieistotna.
Wada Krytyczna

Wada powodująca zatrzymanie lub poważne zakłócenie
pracy Platformy e-Politechnika lub któregokolwiek jego
elementu lub któregokolwiek Interfejsu do Aplikacji
Zamawiającego, z którymi Platforma e-Politechnika została
zintegrowana, w szczególności mogąca grozić utratą danych
lub ich spójności, całkowitym lub istotnym brakiem
możliwości realizacji co najmniej jednej z funkcjonalności
Platformy e-Politechnika.

Wada Istotna

Wada powodująca zakłócenie pracy Platformy ePolitechnika lub któregokolwiek jej elementu lub
któregokolwiek Interfejsu do Aplikacji Zamawiającego, z
którymi Platforma e-Politechnika została zintegrowana,
niezakłócająca w sposób poważny pracy Platformy ePolitechnika, ale stanowiąca utrudnienie w obsłudze
procesów realizowanych za pomocą Platformy ePolitechnika.

Wada Nieistotna

Każda inna Wada, która nie została zdefiniowana jako
Krytyczna lub Istotna.

Wdrożenie

Ogół prac realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z
niniejszą Umową – w szczególności obejmujących instalację,
konfigurację, zintegrowanie i przetestowanie Platformy ePolitechnika – mających na celu wykonanie i dostarczenie
Zamawiającemu Systemu zgodnego z niniejszą Umową;
zapewniający w szczególności pełną Funkcjonalność
Platformy e-Politechnika oraz prowadzący do integracji
Platformy e-Politechnika z Aplikacjami, Infrastrukturą,
Środowiskiem Programowym Platformy e-Politechnika oraz
Oprogramowaniem Podmiotów Trzecich.

Platforma
e-Politechnika /
System

Platforma elektronicznych e-usług publicznych Politechniki
Śląskiej w Gliwicach będąca portalem wraz z 10 usługami
publicznymi, składająca się z oprogramowania
komputerowego, w tym z Oprogramowania Standardowego
i Oprogramowania Osób Trzecich, funkcjonujący w ramach
Infrastruktury oraz Środowiska Programowego Platformy
e-Politechnika, Wdrożony przez Wykonawcę na zasadach
określonych w Umowie, spełniający wymogi określone w
Umowie i SIWZ, w szczególności spełniający
Funkcjonalność Platformy e-Politechnika.

Usługa publiczna

usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych
(mieszkańcy, przedsiębiorcy) w stosunku do podmiotu
świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i
przedmiotowy usługi publicznej wynika z aktów prawa
powszechnie obowiązującego. Usługi takie świadczone są
bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez
finansowanie podmiotów, którym powierzono wykonanie
danej usługi;

CZĘŚĆ 2
Gwarancja jakości i rękojmia, obsługa gwarancyjna
1.

Wykonawca gwarantuje, że System będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych.

2.

Wykonawca gwarantuje, że System w warunkach normalnej eksploatacji i
prawidłowej obsługi będzie funkcjonował w sposób zgodny z dostarczoną
Dokumentacją.

3.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się – w odniesieniu do poszczególnych modułów
Systemu objętych poszczególnymi Etapami – od dnia podpisania przez Strony
Protokołu Odbioru danego Etapu i obowiązuje – w odniesieniu do poszczególnych
Etapów oraz do całego Systemu – do końca okresu 60 (sześćdziesięciu) miesięcy
liczonego od dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego Odbioru. Okres
rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

4.

Usuwanie zgłoszonych Wad będzie następować niezwłocznie po otrzymaniu
Zlecenia Serwisowego, w terminach określonych poniżej. W sytuacji, gdy nie
będzie możliwe Usunięcie Wady Krytycznej we wskazanym w Umowie terminie,
Wykonawca zaproponuje Rozwiązanie Zastępcze przedstawiając je
Zamawiającemu do akceptacji wraz z docelowym sposobem rozwiązania
problemu, na co najmniej jedną godzinę przed wskazanym w umowie terminem
usunięcia Wady Krytycznej. Akceptacja przez Zamawiającego Rozwiązania
Zastępczego, o którym mowa powyżej, jest równoznaczna z obniżeniem kategorii
Wady z Wady Krytycznej na Wadę Istotną.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do zaimplementowania Rozwiązania Zastępczego u
Zamawiającego nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu doręczenia
Wykonawcy akceptacji przez Zamawiającego propozycji Rozwiązania
Zastępczego.

6.

Gwarantowany Czas Reakcji:

7.

1)

dla Zleceń Serwisowych dotyczących Wad Krytycznych – 1 (jedna) godzina
od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia Serwisowego;

2)

dla Zleceń Serwisowych dotyczących Wad Istotnych oraz Nieistotnych – 1
(jeden) dzień od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia
Serwisowego.

Czas Usunięcia Wady:
1)

dla Zleceń Serwisowych dotyczących Wad Krytycznych – 4 (cztery) Godziny
Robocze od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia
Serwisowego;

2)

dla Zleceń Serwisowych dotyczących Wad Istotnych – 8 (osiem) Godzin
Roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia
Serwisowego;

3)

dla Zgłoszeń Serwisowych dotyczących Wad Nieistotnych – 3 (trzy) Dni
Robocze od momentu wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia
Serwisowego.

8.

Wada może być usuwana zdalnie lub w miejscu zlokalizowania Systemu. Wady
będą usuwane w miejscu zlokalizowania Systemu w przypadku operacji
wymagających dłuższej interwencji w Systemie, w szczególności jeżeli istnieje
ryzyko uszkodzenia Systemu, a także w przypadku Wad, które nie dadzą się usunąć
w drodze zdalnego dostępu. Wszelkie koszty związane w szczególności z
dojazdami do siedziby Zamawiającego, noclegami oraz wyżywieniem
pracowników Wykonawcy zaangażowanych w usuwanie Wad ponosić będzie
Wykonawca.

9.

Zamawiający będzie informował o Wadach poprzez ich zgłoszenie w Portalu
Serwisowym. Zlecenie Serwisowe dotyczące Wady zawierać będzie, co najmniej:

10.

11.

1)

numer kolejny Zlecenia Serwisowego,

2)

datę, godzinę oraz minutę otrzymania Zlecenia Serwisowego,

3)

imię i nazwisko osoby dokonującej Zlecenia Serwisowego,

4)

imię i nazwisko osoby, która zainicjowała Zlecenie,

5)

opis objawów problemu,

6)

sugerowany przez Zamawiającego priorytet Wady. W przypadku zmiany
priorytetu przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do
uzasadnienia takiej zmiany.

W przypadku nie działania Portalu Serwisowego, bez względu na tego przyczynę,
Zlecenia Serwisowe będą składane za pomocą Formularza Zlecenia Serwisowego,
którego wzór zawiera Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. Formularz Zlecenia
Serwisowego musi być:
1)

w przypadku przekazania Formularza Zlecenia Serwisowego pocztą
elektroniczną – wysłany z konta poczty elektronicznej osoby uprawnionej
wskazanej przez Zamawiającego,

2)

w przypadku przekazania Formularza Zlecenia Serwisowego w innej formie
– podpisany przez osobę wskazaną przez Zamawiającego oraz dostarczony
zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy.

Okres gwarancyjny będzie przedłużony o okres równy okresowi, podczas którego
System nie mógł być użytkowany ze względu na brak dostępności jego
funkcjonalności.

12.
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wynikającym z Umowy, to
Zamawiający może:

1)

usunąć Wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innym
podmiotom trzecim na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty
przysługujących Zamawiającemu uprawnień gwarancyjnych;

2)

obciążyć Wykonawcę karą umowną, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt. 4) Umowy (w
zależności od kategorii Wady);

3)

koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Wady będą
potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.

Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań gwarancyjnych, dojdzie do wprowadzenia
zmian w Rezultatach Prac, w szczególności w programach komputerowych
oraz/lub w Dokumentacji, wówczas do przejścia autorskich praw majątkowych do
zmienionych Rezultatów Prac stosuje się odpowiednio postanowienia § 10
Umowy, w zakresie Dedykowanych Rezultatów Prac. Przejście autorskich praw
majątkowych do zmienionych programów komputerowych następuje z chwilą
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych. W przypadku, gdy
przekazane kody źródłowe oraz/lub Dokumentacja zostaną zmodyfikowane
zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
niezwłocznie zmodyfikowane kody źródłowe oraz/lub Dokumentację.

14.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać z
rękojmi za wady fizyczne elementów Systemu.

Prawa własności intelektualnej
1.

Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
Analizy Przedwdrożeniowej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1
Umowy.

2.

Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Rezultatów
Prac wykonanych przez Wykonawcę i dostarczonych indywidualnie
(dedykowanych) Zamawiającemu w związku z realizacją Wdrożenia
(„Dedykowane Rezultaty Prac”), w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust.
1 Umowy.

3.

W zakresie Dedykowanych Rezultatów Prac
komputerowymi przeniesienie autorskich praw
następujące pola eksploatacji:
1)

będących programami
majątkowych obejmuje

utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu
komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie;

4.

5.

2)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

3)

rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
programu komputerowego lub jego kopii;

4)

inne niż wymienione w pkt. 3) rozpowszechnianie programu
komputerowego, w szczególności publiczne udostępnianie programu
komputerowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

5)

wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem
do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich
poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w pkt 1)-4).

W zakresie Dedykowanych Rezultatów Prac niebędących programami
komputerowymi, w tym w zakresie Analizy Przedwdrożeniowej oraz dedykowanej
Dokumentacji, przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące
pola eksploatacji:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian,

3)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,

4)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt
3) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

5)

wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem
do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich
poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w pkt 1)-4).

Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych Rezultatów
Prac wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa własność
nośników, na których je utrwalono, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9
ust. 1 Umowy.

6.

Wykonawca, z chwilą dostarczenia Zamawiającemu takich Rezultatów Prac, w
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu
licencji do Rezultatów Prac nie będących Dedykowanymi Rezultatami Prac, w
szczególności do Oprogramowania Standardowego, Środowiska Programowego
Platformy e-Politechnika i Dokumentacji nie będącej dedykowaną Dokumentacją,
na następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu
komputerowego lub Dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;

2)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym lub
Dokumentacji;

3)
korzystania z programów komputerowych przez określoną liczbę
użytkowników;
4)

tworzenia kopii zapasowych programów komputerowych.

7.

W zakresie Oprogramowania Osób Trzecich, Wykonawca zobowiązuje się, z chwilą
dostarczenia Zamawiającemu takiego oprogramowania, zapewnić legalność
używania Oprogramowania Osób Trzecich przez Zamawiającego, bez naruszania
praw jego twórcy i podmiotów trzecich. W tym celu Wykonawca, w ramach
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się w szczególności
do udzielenia Zamawiającemu licencji (sublicencji) lub do uzyskania na rzecz
Zamawiającego stosownych licencji lub przeniesienia autorskich praw
majątkowych do Oprogramowania Osób Trzecich oraz związanej z nim
dokumentacji.

8.

Wszelkie licencje (sublicencje), jakie w ramach niniejszej Umowy uzyska
Zamawiający, udzielone będą na czas nieokreślony, z możliwością ich
wypowiedzenia nie wcześniej niż po 5 (pięciu) latach od podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego, z zachowaniem 20-letniego (dwudziestoletniego) okresu
wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego.

9.

Na potrzeby odbioru Dedykowanych Rezultatów Prac, Wykonawca udziela
Zamawiającemu licencji tymczasowej do korzystania z tych Rezultatów Prac, w
zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego ich odbioru, w
szczególności przeprowadzenia niezbędnych Testów Systemu.
Licencja
tymczasowa, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielana jest z chwilą
przekazania Rezultatów Prac do odbioru i wygasa z chwilą podpisania przez
Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

10.

Prawa przeniesione oraz udzielone i uzyskane na rzecz Zamawiającego na
podstawie niniejszego paragrafu licencje (sublicencje), mogą być wykonywane
przez Zamawiającego niezależnie od siebie i w zakresie według swobodnego
uznania Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że Zamawiającego obowiązują

wyłącznie ograniczenia licencji (sublicencji), które zostały wyraźnie określone w
Umowie lub w SIWZ.
11.

Wykonawca gwarantuje, że zakres udzielonych licencji (sublicencji) zapewnia
Zamawiającemu możliwość samodzielnego sprawowania opieki serwisowej
(pogwarancyjnej) nad Systemem oraz samodzielnego rozwoju Systemu lub
powierzenia tego lub osobie trzeciej niezależnej od Wykonawcy lub producenta.

12.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wraz z przekazaniem
Zamawiającemu kodów źródłowych na Zamawiającego nie przechodzą majątkowe
prawa autorskie do Oprogramowania Standardowego oraz Oprogramowania Osób
Trzecich. Majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych do oprogramowania,
o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostają przy Wykonawcy lub
producencie, który stworzył kody źródłowe, a Zamawiający uprawniony jest do
korzystania z tych kodów źródłowych, w tym również do modyfikowania, zlecenia
wykonania modyfikacji kodów źródłowych podmiotom trzecim oraz
prezentowania ich na potrzeby związane z organizacją postępowań
przetargowych na modyfikację Systemu na podstawie licencji udzielonej
Zamawiającemu na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

13.

Zamawiający oświadcza, że uprawnienia przysługujące Zamawiającemu związane
z kodami źródłowymi mają na celu zapewnienie Zamawiającemu możliwości
samodzielnego sprawowania opieki serwisowej (pogwarancyjnej) nad Systemem
oraz samodzielnego rozwoju Systemu bez udziału Wykonawcy, w szczególności
powierzenia innemu niż Wykonawca podmiotowi wykonania modyfikacji/zmian
w Systemie. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać kodów źródłowych
osobom trzecim w celach innych niż wspomniane powyżej.

14.

Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Wykonawca zezwala
również Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i
innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Rezultatach Prac, w tym w
Analizie Przedwdrożeniowej. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny
sposób przez Zamawiającego.

15.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że posiada i w chwili
przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadać wszystkie prawa własności
intelektualnej do Dedykowanych Rezultatów Prac i w związku z tym oświadcza i
gwarantuje, że Dedykowane Rezultaty Prac nie naruszają i w chwili przeniesienia
własności autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie będą naruszać
żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie będą obciążone
żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym
naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty
obsługi prawnej, którą Zamawiający może ponieść, lub za którą Zamawiający może
stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany, w
związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym
przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w

wyniku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń co do
posiadanych praw własności intelektualnej.
16.

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak,
utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Dedykowanych
Rezultatów Prac spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego
do Dedykowanych Rezultatów Prac, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to
Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub
według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części Dedykowanych
Rezultatów Prac naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że ich
modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu Systemu ani nie
zmniejszy jego funkcjonalności.

17.

Postanowienia ust. 15-16 stosuje się odpowiednio do innych niż Dedykowane
Rezultatów Prac, w stosunku do których Zamawiający uzyska na podstawie
niniejszej Umowy licencję (sublicencję).

18.

Zamawiający w ramach Umowy i rozliczeń Stron udziela niniejszym Wykonawcy
licencji uprawniającej do używania Dedykowanych Rezultatów Prac będących
programami komputerowymi na polach eksploatacji uprawniających do:
1)

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

2)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian oprogramowania, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian
dokonała;

3)

rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego

kopii.
19.

Licencja w powyższym zakresie zostaje udzielona począwszy od dnia
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dedykowanych
Rezultatów Prac będących programami komputerowymi.

