
Załącznik nr 6 do Umowy Infrastruktura Serwerowa - modyfikacja

I. Licencje na Oprogramowanie Standardowe.

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Infrastruktura Serwerowa, dla dostarczanego
Oprogramowania  Standardowego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zakupu  lub  udzielenia  Zamawiającemu
licencji/sublicencji na warunkach określonych przez producenta, na liczbę licencji, wynikających z Załącznika
nr 2 do Umowy Infrastruktura Serwerowa – „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do Umowy -
„Formularz  Ofertowy”,  które  to  licencje  lub  sublicencje  będą  wymienione  i  szczegółowo  opisane
w Dokumentacji Powykonawczej.

2. Począwszy  od  dnia  podpisania  Protokołu  Odbioru  Końcowego  Infrastruktury  Serwerowej  Wykonawca
przekazuje i udziela Zamawiającemu na Oprogramowanie Standardowe lub na poszczególne, wyodrębnione
części  Oprogramowania  Standardowego,  stanowiące  odrębny  przedmiot  licencjonowania,  niewyłącznej
licencji/sublicencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z
uwzględnieniem  zapisów  zawartych  w  Załączniku  nr  2  do  Umowy  Infrastruktura  Serwerowa  -  „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do Umowy - „Formularz Ofertowy”.

3. Licencji, o której mowa w pkt. 2 udziela się bezterminowo.

4. Licencja,  o  której  mowa  w  pkt.  2,  obejmuje  automatycznie  kolejne  aktualizacje  Oprogramowania
Standardowego wprowadzone przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy Infrastruktura Serwerowa.

II. Licencje Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej.

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Infrastruktura Serwerowa, po
odbiorze  Dokumentacji  eksploatacyjnej  i  powykonawczej,  o  której  mowa  w  §6  ust.  7  udziela  na  czas
nieoznaczony  Zamawiającemu nieodpłatnego  zezwolenia  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego  i
udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji/sublicencji do Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej
za  wyjątkiem  części  Dokumentacji  producentów  urządzeń  i  Oprogramowania  Standardowego,  na  polach
eksploatacji określonych poniżej:

a) wprowadzanie/zapisywanie w pamięci komputerów;

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części;

c) odtwarzanie;

d) przechowywanie;

e) sporządzanie niezbędnej liczby kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa);

f) wyświetlanie;

g) użytkowanie;

h) stosowanie;

i) opracowywanie, przystosowywanie, zmiany układu wykonania, innych zmian;

j) polach eksploatacji wymienionych w art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;
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k) przekazanie dokumentacji, w części lub całości i jej wykorzystywanie, modyfikowanie przez podmioty
trzecie w celu powierzenia czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem, aktualizacją, rozbudową i
rozwojem Infrastruktury Serwerowej, łącznie z prawem użycia/modyfikacji/wykorzystania Dokumentacji;

l) prawo do  wykorzystania  w celu  organizacji  i  przeprowadzenia  postępowania  w trybie  ustawy prawo
zamówień publicznych.

2. Udzielenie Zamawiającemu licencji/sublicencji do Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej następuje
z  chwilą  podpisania  przez  Strony Protokołu  Odbioru  Końcowego  Infrastruktury  Serwerowej.  Wykonawca
udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z Dokumentacji eksploatacyjnej i
powykonawczej,  w  szczególności  do  dokonywania  przeróbek  i  adaptacji  bez  uszczerbku  dla  prawa  do
Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w
szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej Dokumentacji eksploatacyjnej i
powykonawczej.

3. Licencja, o której mowa w pkt. 1 obejmuje automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje i rozszerzenia
Dokumentacji  eksploatacyjnej  i  powykonawczej  wynikające  z  wprowadzonych  aktualizacji,  modyfikacji  i
rozszerzenia Infrastruktury Serwerowej wprowadzone przez Wykonawcę.
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