Warunki licencyjne: propozycja 4.11.2015
§ 1.

Prawa do oprogramowania i innych utworów, tak autorskie prawa majątkowe jak i licencje
opisane poniżej, przysługiwać będą na zasadzie wspólności praw wszystkim zamawiającym
w udziałach określonych przez zamawiających w warunkach przetargu w równych lub
nierównych udziałach.

§ 2.

W odniesieniu do oprogramowania i innych utworów nie tworzonych na potrzeby tego projektu,
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającym niewyłącznej licencji na
korzystanie z oprogramowania oraz innych utworów, na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym:
w odniesieniu do innych utworów nie będących programami komputerowymi - na polach

1)

eksploatacji obejmujących:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
jednak ograniczone do podmiotów uprawnionych do korzystania z systemu CSWI;
(c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (b) - 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, w tym w
sieci Internet, oraz innych sieciach teleinformatycznych (w tym intranet, extranet) i
platformach cyfrowych, ale bez prawa dalszego rozpowszechniania.
w odniesieniu do programów komputerowych - na polach eksploatacji obejmujących:

2)

(a) trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
(b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w
programach komputerowych /nie dotyczy oprogramowania bazodanowego i
systemowego/;
(c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem programów komputerowych jednak
ograniczone do podmiotów uprawnionych do korzystania z systemu CSWI.
§ 3.

Osobami uprawnionymi do korzystania z systemu CSWI zarówno oprogramowania jak i innych
utworów są: Zamawiający, spółki z grupy kapitałowej, której członkiem jest dany Zamawiający,
podmioty który będą pełniły rolę operatora informacji pomiarowej, operator systemu
przesyłowego oraz spółki z ich grupy kapitałowej, podmioty określone w Instrukcjach Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej tj.:
1)

operatorzy systemów dystrybucyjnych,

2)
3)
4)

wytwórcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDp,
odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDp,
przedsiębiorstwa obrotu,

5)
6)
7)

§ 4.

Sprzedawcy,
podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej OSDp,
operatorzy handlowi i handlowo-techniczni działający w imieniu podmiotów
wymienionych w powyższych podpunktach od 1) do 6).

Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje również upoważnienie (zezwolenie) do
wykonywania

przez

Zamawiających

zależnych

praw

autorskich

do

opracowań

oprogramowania i innych utworów (tj. korzystania i rozporządzania opracowaniami
powyższych utworów), na wszystkich powyżej opisanych polach eksploatacji i z
ograniczeniami wyżej opisanymi.
§ 5.

Licencje muszą być przenoszalne na inne podmioty – bez ograniczeń.

§ 6.

Licencja, obejmuje również prawo do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) na wszystkich
powyżej opisanych polach eksploatacji, w tym dalszych zezwoleń na wykonywanie zależnych
praw autorskich do opracowań oprogramowania i innych utworów (tj. korzystania i
rozporządzania opracowaniami powyższych utworów) na rzecz podmiotów wskazanych w
paragrafach poprzedzających i we wskazanym tam ograniczonym zakresie, w szczególności
na rzecz podmiotów świadczących pracę na rzecz Zamawiającego i podmiotów z grupy
Zamawiającego (samozatrudnienie, umowy zlecenia, o dzieło i podobne) oraz podmiotów
świadczących usługi outsourcingowe.

§ 7.

Udzielenie Zamawiającemu licencji następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu
odpowiedniego oprogramowania i innych utworów, także w postaci niedokończonej, bez
konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron.
Udzielenie licencji nie może być uzależnione od zapłaty wynagrodzenia.

§ 8.

Zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań oprogramowania i
innych utworów /nie dotyczy oprogramowania bazodanowego i systemowego/ udzielone
zostaje z chwilą dokonania opracowania danego oprogramowania i innych utworów, bez
konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Strony.

§ 9.

Licencja na korzystanie z Elementów Autorskich oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych
praw autorskich udzielona zostaje na okres 30 lat, a następnie przekształca się w licencję na
czas nieoznaczony, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek
oświadczeń.

§ 10.

Wykonawca zobowiązuje się, iż:
1)

poza przypadkami opisanymi w § 11 poniżej, licencja na korzystanie z oprogramowania
i innych utworów, nie wygaśnie w całości lub części, a w szczególności Wykonawca ani
licencjodawca nie wypowie licencji, ani nie cofnie prawa zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do opracowań któregokolwiek z oprogramowań i innych
utworów,

2)

w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę lub inny pomiot uprawniony majątkowych
praw autorskich do powyżej opisanych utworów w całości lub części na podmiot trzeci,
na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. zbycie praw, przejęcie Wykonawcy lub
podmiotu uprawnionego, połączenie Wykonawcy lub podmiotu uprawnionego z innym
podmiotem, przekształcenia podmiotowe dotyczące przedsiębiorstwa Wykonawcy lub
podmiotu uprawnionego), zapewni on, iż licencja będzie nadal obowiązywać, a
nabywca majątkowych praw autorskich nie podejmie jakichkolwiek działań faktycznych

lub prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić Zamawiającemu korzystanie z
przedmiotowych utworów w dotychczasowym zakresie.
§ 11.

Wykonawca lub podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uprawniony jest
do wypowiedzenia licencji na korzystanie z oprogramowania i innych utworów wyłącznie w
przypadku, gdy Zamawiający dopuścił się istotnego naruszenia warunków niniejszej licencji
lub przysługujących Wykonawcy majątkowych praw autorskich do powyższych utworów i
pomimo pisemnego pod rygorem

nieważności wezwania do zaniechania działań

stanowiących istotne naruszenie licencji lub praw, nie zaniechał wskazanych działań w
terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 45 dni, licząc od otrzymania
wezwania przez Zamawiającego. W powyższym przypadku, licencja może zostać
wypowiedziana wyłącznie w zakresie oprogramowania i innych utworów, których dotyczy
naruszenie, z zachowaniem terminu ustawowego.
§ 12.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z § 10, w
szczególności w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę lub podmiot uprawniony licencji
na korzystanie z oprogramowania i innych utworów z innych powodów niż wskazane w § 11,
termin wypowiedzenia licencji wynosić 10 (dziesięć) lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.

§ 13.

W przypadku, gdy dane oprogramowanie i inne utwory będzie przedmiotem współtwórczości
Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności element taki zostanie opracowany z udziałem
Zamawiającego i na podstawie przekazanych przez niego opracowań mających twórczy
charakter, uprawnienia Zamawiającego do takiego utworu będą nie mniejsze niż wynikające
z opisanej powyżej licencji. Wykonawca ma prawo korzystać z takiego utworu na swoje
potrzeby, przy czym rozpowszechnianie takiego oprogramowania i innych utworów przez
Wykonawcę wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 14.

W odniesieniu do oprogramowania i innych utworów, do których odpowiednie prawa własności
intelektualnej, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej
przysługiwać będą osobom trzecim, Wykonawca zapewni Zamawiającym, z chwilą ich
przekazania i w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiedni zakres uprawnień (w
szczególności zapewni udzielenie odpowiednich licencji przez podmioty uprawnione), tak, aby
korzystanie z oprogramowania i innych utworów przez Zamawiających i inne podmioty
uprawnione, ich następców prawnych lub licencjobiorców, zgodnie ich funkcjonalnością,
zamierzonym zakresem korzystania wynikającym z Umowy oraz przeznaczeniem, nie
naruszało jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej
przysługujących osobom trzecim.

§ 15.

Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do
oprogramowania i innych utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do
Zamawiających ani innych uprawnionych.

§ 16.

W odniesieniu do Portalu CSWI udzielone licencje nie będą ograniczały liczby użytkowników
uprawnionych do korzystania z Portalu CSWI i nie będą w związku tym wymagały uiszczenia
dodatkowych opłat licencyjnych.

§ 17.

W odniesieniu do oprogramowania i innych utworów stworzonych na potrzeby tego projektu,
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiających autorskich praw

majątkowych do oprogramowania oraz innych utworów, na wszystkich znanych w dniu
zawarcia umowy polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych, w tym:
1)

w odniesieniu do innych utworów nie będących programami komputerowymi - na polach
eksploatacji obejmujących:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
(c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (b) - 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, w tym w
sieci Internet, oraz innych sieciach teleinformatycznych (w tym intranet, extranet) i
platformach cyfrowych, ale bez prawa dalszego rozpowszechniania.
2)

w odniesieniu do programów komputerowych - na polach eksploatacji obejmujących:
(a) trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
(b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w
programach komputerowych;
(c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem programów komputerowych.

§ 18.

Do przeniesienia autorskich praw majątkowych stosuje się odpowiednio postanowienia dot.
licencji.

§ 19.

Kody źródłowe do oprogramowania, do którego prawa autorskie przeszły na Zamawiających,
mają być wydane Zamawiającym w uzgodnionej formie, opisanej w SIWZ.

