Załącznik nr 6 do Umowy Platforma Programowa – modyfikacja

I.

Oprogramowanie Autorskie.

1.

Wykonawca udzieli licencji w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Platforma
Programowa na następujące Oprogramowanie Autorskie:
a)

Aplikacja Omiń Wypadek na Śląskich Drogach (AOWSD),

b) Aplikacja Analizator Wypadków na Śląskich Drogach (AAWSD),
c)

e-usługa Śląski dzielnicowy – Załatw sprawę online (SD):
•

Interfejs użytkownika zewnętrznego (AUZ),

•

Interfejs użytkownika wewnętrznego (ADK),

•

Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla użytkownika zewnętrznego (PIZ),

•

Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla użytkownika wewnętrznego (PIW),

•

CMS – aplikacja do zarządzania treściami publikowanymi w aplikacjach mobilnych i
webowych,

•

Baza Dzielnicowych (BD).

d) Koordynacja Pracy Dzielnicowych:

e)

•

Elektroniczny Dziennik Korespondencji (EDK),

•

e-notatnik (ENOT).

Baza Wiedzy (BW).

2.

Zamawiający dopuszcza aby oprogramowanie wymienione w pkt. 1 zostało zrealizowane w całości lub części
jako Oprogramowanie Standardowe, na które Zamawiającemu udzielona zostanie licencja na standardowych
warunkach producenta.

3.

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych na czas określony 25 lat z możliwością jej
rozwiązania za 10 letnim okresem wypowiedzenia po upływie 5 lat od daty udzielenia licencji. Wykonawca
zobowiązuje się, że nie wypowie licencji, chyba że Zamawiający naruszy postanowienia licencji.

4.

Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy Platforma Programowa Oprogramowanie Autorskie
nie będzie posiadało żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tego
Oprogramowania Autorskiego w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową Platforma Programowa.

5.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na następujących polach eksploatacji obejmujących:
a)

trwałe
lub
czasowe
zwielokrotnianie
Oprogramowania Autorskiego
w
całości
lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania
Autorskiego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub
przechowywania Oprogramowania Autorskiego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie
Oprogramowania Autorskiego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką
cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym
nośniku pamięci;

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w
Oprogramowaniu Autorskim;
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c)

6.

obrót Oprogramowaniem Autorskim, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem,
Oprogramowania Autorskim, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Autorskiego w inny sposób, w
tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Licencja udzielana Zamawiającemu obejmuje również:
a)

zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania
Autorskiego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo rozporządzania i korzystania z takich
opracowań, na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

b) uprawnienie Zamawiającego do udzielania sublicencji na Oprogramowanie Autorskie.
7.

W przypadku zamiaru wykorzystania oprogramowania Open Source Wykonawca przekaże Zamawiającemu
najpóźniej w dniu wydania danego Oprogramowania wykaz użytego Oprogramowania Open Source wraz z
warunkami licencji. W każdym przypadku wykorzystania Oprogramowania Open Source Wykonawca
zapewnia, że jego wykorzystanie na potrzeby Umowy Platforma Programowa będzie zgodne z
postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego Oprogramowania.

8.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie Oprogramowanie Open Source nie będzie ograniczać
Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego Oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem
Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego
połączonego Oprogramowania wraz z kodem źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na
Oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia Oprogramowania
Open Source z innym Oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia
w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego Oprogramowania
wraz z kodem źródłowym.

9.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source nie będzie nakładać na
Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów
uprawnionych do takiego Oprogramowania.

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie
Autorskie (lub jego poszczególne elementy), z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
11. Licencja, o której mowa powyżej, udzielana jest bez ograniczeń co do celu lub sposobu korzystania z
Oprogramowania Autorskiego, w tym umożliwia Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania Autorskiego
we własnej infrastrukturze informatycznej oraz w infrastrukturze informatycznej udostępnianej
Zamawiającemu przez osoby trzecie.
12. Licencja obejmuje wszelkie nowe wersje i aktualizacje Oprogramowania autorskiego które zostaną
dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane powyżej nowe wersje i aktualizację.
13. Uprawnienia z licencji, o której mowa powyżej, Zamawiający nabywa z chwilą Odbioru Oprogramowania
Autorskiego.

II. Depozyt Kodu źródłowego.
1.

Wykonawca zdeponuje Kod źródłowy oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 z zastrzeżeniem pkt. I.2 wraz
z jego dokumentacją w Depozycie Kodu źródłowego w siedzibie Zamawiającego.
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2.

Kod źródłowy oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 będzie opatrzony komentarzami zawierającymi
krótki opis jego działania, definicje użytych zmiennych oraz numer wersji, w której dokonano ostatnich
modyfikacji.

3.

Depozyt Kodu źródłowego będzie składał się ze zbioru Kodów źródłowych, elementów tworzących interface
użytkownika zainstalowanej u Zamawiającego wersji oprogramowania wymienionego w pkt. I.1. W skład tego
zbioru wchodzą: formularze, menu, raporty, biblioteki, ikony, szablony dokumentów, niezbędne biblioteki
dynamiczne (DLL) i inne jednostki programowe oraz skrypty tworzące strukturę baz danych czyli: tabele,
perspektywy, wyzwalacze, więzy, indeksy, role bazodanowe, migawki a także tę część kodu, która jest
składowana w bazie danych w postaci pakietów, funkcji i procedur. W razie potrzeby przekształcenia danych
(zawartych w tabelach baz danych przed modyfikacją) tak, by spełnione były wymogi aktualnego
oprogramowania wymienionego w pkt. I.1, Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać
odpowiednie skrypty w ramach depozytu Kodu źródłowego.

4.

Integralną częścią depozytu Kodu źródłowego jest zrzut baz danych (dump) wykonany bez danych. Zrzut ten
winien wykonać Zamawiający bezpośrednio po instalacji nowej wersji oprogramowania wymienionego w pkt.
I.1 w obecności przedstawiciela Wykonawcy, który podpisze protokół stwierdzający poprawność wykonania
zrzutu bazy danych (dump). Powyższy zrzut stanowi część depozytu Kodu źródłowego i podlega takim samym
regułom i restrykcjom, jak część depozytu przekazywana przez Wykonawcę. Zrzut jest niezbędny do
przygotowania środowiska dla wykazania kompletności i poprawności przekazanego przez Wykonawcę
depozytu.

5.

Depozyt Kodu źródłowego wykonywany będzie przez cały okres obowiązywania Umowy Platforma
Programowa liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Platformy Programowej. Strony
zgodnie oświadczają, iż pierwsze złożenie Kodów źródłowych do depozytu nastąpi nie później niż w dniu
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Platformy Programowej.

6.

Zdeponowane Kody źródłowe i materiały dotyczące oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 będą
aktualizowane z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 8 i umożliwią wykonanie pełnej kompilacji.

7.

Strony zgodnie oświadczają, iż w celu zapewnienia kompletności i potwierdzenia jakości złożonych Kodów
źródłowych i materiałów dot. oprogramowania wymienionego w pkt. I.1, Zamawiający uprawniony będzie do
przeprowadzenia z udziałem Wykonawcy próbnej kompilacji. W tym przypadku Zamawiający zawiadomi z 14
dniowym wyprzedzeniem Wykonawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia próbnej kompilacji.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania aktualnych i kompletnych Kodów źródłowych
oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 raz na 6 miesięcy. Zdeponowane, kompletne Kody źródłowe
powinny umożliwiać odtworzenie kompletnego oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 bez konieczności
zaangażowania (udziału) Wykonawcy. Do Kodów źródłowych musi zostać dołączona szczegółowa procedura
kompilacji oraz aktualna Dokumentacja powykonawcza.

9.

Dodatkowo Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zdeponowania Kodów źródłowych w innych
terminach niż wynika to z pkt. 8, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.

10. Po otrzymaniu wezwania, Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania aktualnych Kodów źródłowych
w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
11. Kody źródłowe zostaną zdeponowane w siedzibie Zamawiającego. Złożenie do Depozytu Kodów źródłowych
nastąpi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ze złożenia Kodów źródłowych zostanie
sporządzony Protokół Zdeponowania Kodów źródłowych podpisany przez Strony.
12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pobrania i wykorzystania Kodów źródłowych oprogramowania
wymienionego w pkt. I.1 w następujących przypadkach:
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a)

powzięcia wiadomości o ogłoszeniu upadłości albo o wykreśleniu Wykonawcy lub wszystkich podmiotów
wchodzących w skład konsorcjum Wykonawcy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (w innych sytuacjach, niż przekształcenie, połączenie lub podział), lub też o zaprzestaniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub wszystkie podmioty wchodzące w skład
konsorcjum Wykonawcy;

b) gdy Wykonawca odmówi lub nie wykona: prac gwarancyjnych i serwisowych, modyfikacji, zmiany,
aktualizacji, zdeponowania kodu źródłowego, usunięcia błędów i usterek, zgodnie z postanowieniami
Umowy Platforma Programowa w ciągu 14 dni po otrzymaniu na piśmie żądania wykonania w/w prac;
c)

przeniesienia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Kodów źródłowych na inny podmiot,
na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej;

d) konieczności powierzenia czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem (w tym usuwanie błędów),
opracowaniem, aktualizacją, rozbudową i rozwojem oprogramowania wymienionego w pkt. I.1
podmiotowi trzeciemu, w tym z którym Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia
publicznego na utrzymanie, opracowanie, rozwój, serwis, w tym również po okresie obowiązywania
niniejszej Umowy;
e)

w celu publikowania i udostępnienia reprezentatywnej próbki Kodów źródłowych oprogramowania
wymienionego w pkt. I.1 uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie,
opracowanie, rozwój, serwis, w tym również po okresie obowiązywania niniejszej Umowy;

13. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Platforma Programowa Wykonawca zobowiązany jest do
zdeponowania dokumentacji Kodów źródłowych oprogramowania wymienionego w pkt. I.1 w formie
elektronicznej z możliwością wydruku. Przekazana w ramach Depozytu Kodu źródłowego dokumentacja
będzie zawierała:
a)

Spis wszystkich plików Kodu źródłowego przekazanych w formie elektronicznej wraz ze wskazaniem
lokalizacji (folderu) na przekazanym nośniku elektronicznym;

b) Specyfikację środowiska sprzętowo-systemowego wymaganego do przeprowadzenia procedury generacji
kodu wynikowego;
c)

Instrukcję (krok po kroku) generacji kodu wynikowego;

d) Wykaz narzędzi niezbędnych do wytworzenia wersji instalacyjnych oprogramowania wymienionego w
pkt. I.1 (pełnej wersji, aktualizacji) wraz z opisem sposobu ich użycia. W przypadku gdy do
przygotowania wersji instalacyjnych konieczne będzie użycie narzędzi licencjonowanych, nie będących w
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego Zamówienia, dostarczyć
Zamawiającemu odpowiednie licencje;
e)

materiały wynikające z Dokumentacji Projektowej.

14. Przekazane Kody źródłowe muszą zostać opatrzone komentarzami w zakresie umożliwiającym jego
zrozumienie przez osoby z wykształceniem informatycznym. Komentarze powinny jasno i wyczerpująco
dokumentować podejmowane działania.
15. Wersja elektroniczna przekazanych Kodów źródłowych musi być dostarczona wraz z narzędziem do ich
przeglądania i przeszukiwania. Narzędzie do przeglądania i wyszukiwania w Kodzie źródłowym musi
pozwalać na tworzenie spisów struktur danych, typów danych, użytych funkcji, itp.

III. Licencje na Oprogramowanie Standardowe.
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1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Platforma Programowa, 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 3 do Umowy – „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 Platformy Programowej 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 3 do Umowy - „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 Platforma Programowa.

IV. Licencje Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej.
1.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy Platforma Programowa, po
odbiorze Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej, o której mowa w §3 ust. 1.2.8 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;

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 Platformy Programowej, łącznie z prawem użycia/modyfikacji/wykorzystania Dokumentacji;
l)

prawo do wykorzystania w celu organizacji i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo
zamówień publicznych.
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2.

Udzielenie Zamawiającemu licencji/sublicencji do Dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej następuje
z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Platformy Programowej. 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 Platformy Programowej wprowadzone przez Wykonawcę.
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