Załącznik nr 1 do umowy – wymagania dotyczące licencji
Wszystkie zapisy zawarte w niniejszym załączniku należy traktować jako wzajemnie się
objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między dokumentami, o ile będą
miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę praw
Zamawiającego określonych w niniejszym załączniku do Umowy, ani do zmiany sposobu ich
wykonania, niemniej zapisy niniejszego załącznika należy traktować jako nadrzędne.
I.

Definicje

System – Inteligentny System Transportowy w Wałbrzychu
Oprogramowanie aplikacyjne Sytemu - każde dowolne oprogramowanie aplikacyjne (wraz
z dokumentacją i kodem źródłowym) wchodzące w skład Inteligentnego Systemu
Transportowego w Wałbrzychu, do którego Wykonawca lub podmioty od niego zależne
(w tym podwykonawcy) powinni posiadać zgodnie z Umową majątkowe prawa autorskie,
umożliwiające rozwój i sprzedaż tego oprogramowania. Dotyczy również oprogramowania
systemowego (firmware) i protokołów komunikacyjnych urządzeń wbudowanych w System
(w szczególności: autokomputerów, biletomatów, kasowników, tablic informacji
pasażerskiej).
Oprogramowanie dedykowane - każde dowolne oprogramowanie aplikacyjne (wraz
z dokumentacją i kodem źródłowym) wchodzące w skład Systemu (dotyczy również stron
internetowych i ich kodów źródłowych), opracowane specjalnie dla Zamawiającego, przez
Wykonawcę lub podmioty od niego zależne (w tym podwykonawcy), dla Systemu (dotyczy
całego Systemu lub jego podsystemów/aplikacji), do którego Wykonawca lub podmioty od
niego zależne (w tym podwykonawcy) powinni posiadać zgodnie z Umową majątkowe prawa
autorskie, umożliwiające rozwój i sprzedaż tego oprogramowania. Dotyczy również
oprogramowania systemowego (firmware) i protokołów komunikacyjnych urządzeń
wbudowanych w System (w szczególności: autokomputerów, biletomatów, kasowników,
tablic informacji pasażerskiej).
Oprogramowanie licencjonowane – Oprogramowanie (wraz z dokumentacją) dostarczane
w ramach niniejszego zamówienia, do którego Wykonawca ani podmioty od niego zależne
(w tym podwykonawcy) zgodnie z Umową nie mają majątkowych praw autorskich,
umożliwiających rozwój i sprzedaż tego oprogramowania, a które jest wymagane przez
Zamawiającego (zgodnie z SOPZ i Umową) lub niezbędne do prawidłowego działania
Oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w szczególności: systemy operacyjne, bazy
danych, aplikacje biurowe, oprogramowania antywirusowe, oprogramowanie narzędziowe) dotyczy również licencjonowania typu MOLP. Dotyczy również oprogramowania
systemowego (firmware) i protokołów komunikacyjnych urządzeń wbudowanych przez
Wykonawcę w System (w szczególności: sterowników sygnalizacji świetlnej,
autokomputerów, biletomatów/infomatów, kasowników, tablic informacji pasażerskiej).
Dokument - każde dowolne opracowanie będące efektem realizacji Umowy, a w
szczególności stanowiące koncepcje rozwiązania technicznego lub prawnego, dokumentację
techniczną, dokumentację projektową, projekt umowy, wzór opracowania, inne projekty,
opinie, analizy, stanowiska, specyfikacje, mapy, rozliczenia, raporty, sprawozdania,
II.
Licencjonowanie
1. W ramach niniejszej Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić ZAMAWIAJĄCEMU
(Gmina Wałbrzych) praw do korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w
całości i do jego podsystemów/aplikacji składowych, w tym kodu źródłowego tego
oprogramowania) jako licencji niewyłącznej/niewyłącznych, bez ograniczeń terytorialnych,
uprawniających do korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego Systemu na polach
eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej. Licencja uprawniać będą do korzystania z
Oprogramowania aplikacyjnego Systemu w okresie co najmniej 20 (dwadzieścia) lat. Po
upływie 5 (pięciu) lat trwania licencji WYKONAWCĘ dla wypowiedzenia licencji
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obowiązywać będzie termin 3 (trzech) lat naprzód na koniec roku kalendarzowego, z tym
zastrzeżeniem, że Strony wyłączają dopuszczalność wypowiedzenia licencji na okres 15
(piętnastu) lat od jej udzielenia.
Dla zastosowanego Oprogramowania licencjonowanego WYKONAWCA jest zobowiązany
dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU (wystawione na Zamawiającego) licencje udzielone bez
ograniczeń terytorialnych, uprawniające do korzystania z Oprogramowania
licencjonowanego na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej przez okres co
najmniej 20 (dwadzieścia) lat, z zastrzeżeniem, że po upływie 5 (pięciu) lat trwania licencji
licencjodawcę dla wypowiedzenia licencji obowiązuje termin 3 (trzech) lat naprzód na
koniec roku kalendarzowego oraz, że strony umowy licencyjnej wyłączają dopuszczalność
wypowiedzenia licencji na okres 15(piętnaście) lat od jej udzielenia.
Dla zastosowanego Oprogramowania licencjonowanego Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić asystę techniczną w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy liczone od dnia
odbioru końcowego Systemu z uwzględnieniem ewentualnych aktualizacji i dostosowań
wymuszonych zmianami prawa lub właściwych dla przedmiotu umowy przepisów
wykonawczych.
Licencje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej dotyczą następujących pół eksploatacji,
z zastrzeżeniami w dalszej części niniejszego Załącznika:
a) korzystanie z oprogramowania w sposób wynikający z SOPZ przez Zamawiającego
lub podmioty trzecie (w tym działające na jego zlecenie lub z jego upoważnienia),
b) instalowania i deinstalowania oprogramowania na komputerach posiadanych bądź
wskazanych przez Zamawiającego (w tym komputerach podmiotów trzecich
działających na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego),
c) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii, oraz kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania
z programu komputerowego; kopia ta może być używana równocześnie
z programem komputerowym (nie dotyczy Oprogramowania licencjonowanego),
d) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym,
e) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie
eksportu danych,
f) dokonywanie zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy
systemu/modułu systemu,
g) zwielokrotnienia kodu źródłowego i jego modyfikacji oraz jego kompilacji (pola nie
dotyczą Oprogramowania licencjonowanego).
h) w zakresie dokumentacji oprogramowań:
 utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską i techniką cyfrową,
 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub
egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono,
 publiczne wykonanie, wystawienia, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie,
 publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – pole dotyczy tylko
Oprogramowania aplikacyjnego Systemu.
Udzielenie bądź przeniesienie praw licencyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,
nastąpi z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego/końcowego
obejmującego dane oprogramowanie (w tym jego dokumentację) , z zastrzeżeniem, że
jeżeli w trakcie wdrożenia Systemu (jeszcze przed podpisaniem poszczególnych
protokołów odbioru) konieczne będzie użytkowanie komponentów Systemu
wymagających licencjonowania, Wykonawca zapewni na ten okres niezbędne prawa
licencyjne w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.

6. Udzielane licencje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie mogą zawierać ograniczeń
licencyjnych ograniczających ich wykorzystanie przez Zamawiającego tj. nie mogą być
powiązane nierozłącznie z dostarczanym oprogramowaniem lub sprzętem (poza
oprogramowaniem zwyczajowo użytkowanym w ramach stacji roboczych takich jak
systemy operacyjne czy edytory tekstu typu Microsoft Windows czy Microsoft Word).
Udzielane licencje obejmować muszą również wszystkie zmiany i aktualizacje
Oprogramowania aplikacyjnego Systemu i Oprogramowania Licencjonowanego których to
zmian i aktualizacji będzie, w ramach wsparcia technicznego (asysty technicznej)
realizowanego w ramach gwarancji, dokonywał Wykonawca.
7. Z chwilą udzielenia licencji, WYKONAWCA złoży zapewnienie, że system informatyczny
oraz nośniki i dokumentacja nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, a w
szczególności, że zawarcie i wykonanie przez WYKONAWCĘ niniejszej umowy nie
wymaga żadnych zezwoleń lub upoważnień ze strony osób trzecich.
8. Licencja dla Systemu i licencje na poszczególne podsystemy/aplikacje Systemu
(Oprogramowanie aplikacyjne Systemu) dostarczane powinny być, bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, na nielimitowaną liczbę
stanowisk operatorskich/administracyjnych pracujących równocześnie (w tym samym
czasie) i przy dostępności wszystkich funkcjonalności systemu/podsystemów/aplikacji włączając w tę liczbę stacje zdalne wykorzystywane przez służby miejskie oraz podmioty
działające z upoważnienia lub na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Licencje dla Oprogramowania licencjonowanego muszą być dostarczone w ilościach
umożliwiających prawidłowe działanie (korzystanie ze wszystkich funkcjonalności)
Systemu według wymagań zawartych poniżej w ust. 10 oraz w Programie FunkcjonalnoUżytkowym, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i być zgodne z projektem
Systemu (w całości i jego podsystemów/aplikacji składowych) który ma opracować
Wykonawca. Tam gdzie jest to możliwe lub niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
(realizacji określonych przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowych)
licencje powinny być sieciowe.
10.
WYKONAWCA zobowiązuje się, że ZAMAWIAJĄCY na podstawie licencji na
Oprogramowanie aplikacyjne Systemu będzie mógł upoważnić podmioty trzecie do
korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego Systemu w zakresie uzyskanej licencji.
WYKONAWCA zobowiązuje się, że w ramach licencji na Oprogramowanie
licencjonowane ZAMAWIAJĄCY będzie mógł upoważnić podmioty trzecie do korzystania
z Oprogramowania licencjonowanego w zakresie uzyskanych licencji
11.
Z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji nie służy Wykonawcy odrębne
wynagrodzenie poza określonym w Umowie.
III.
Deponowanie kodów źródłowych Systemu
1. Wykonawca zdeponuje kody źródłowe Oprogramowania aplikacyjnego Systemu
i Oprogramowania dedykowanego w najbardziej aktualnej wersji produkcyjnej
umożliwiające ich prawidłową kompilację do wersji pozwalającej na prawidłową instalację.
2. Zamawiający może użyć zdeponowanych kodów źródłowych wyłącznie w przypadku:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości, zaprzestania rozwoju Oprogramowania
aplikacyjnego Systemu (w całości lub jego podsystemów/aplikacji składowych)
przez Wykonawcę posiadającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania
aplikacyjnego Systemu,
b) odmowy przez Wykonawcę usunięcia usterek Oprogramowania aplikacyjnego
Sytemu (w całości systemu lub w podsystemach/aplikacjach składowych)
uniemożliwiających użytkowanie tego oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiającego,
c) odmowy przez Wykonawcę wprowadzenia modyfikacji Oprogramowania
aplikacyjnego Sytemu (w całości systemu lub w podsystemach/aplikacjach
składowych) umożliwiających użytkowanie tego oprogramowania zgodnie
z oczekiwaniami Zamawiającego,
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d) powyższe zastrzeżenia nie dotyczą Oprogramowania dedykowanego, którego kody
źródłowe Zamawiający może użyć bez ograniczeń.
Wykonawca w ramach gwarancji zdeponuje kody źródłowe w terminie 7 dni roboczych od
dokonania Odbioru końcowego Umowy.
Do kodów źródłowych należy dołączyć:
a) opis struktur katalogów kodów źródłowych oraz opis standardu nazewnictwa plików
źródłowych i wynikowych (nagłówek kodu źródłowego składający się z: nazwy pliku,
daty powstania wersji) - opis powinien obejmować wszystkie definicje zmiennych
i stałych, opis nagłówków procedur i metod zawierający listy i opis argumentów,
danych wynikowych oraz skondensowanego opisu działania; kod źródłowy musi być
zgodny z dostarczoną wersją wytworzonego Oprogramowania aplikacyjnego
Systemu,
b) specyfikację środowiska sprzętowo - systemowego wymaganego do
przeprowadzenia procedury generacji kodu wynikowego,
c) instrukcję generacji kodu wynikowego,
d) narzędzia do przygotowania wersji instalacyjnych wytworzonego oprogramowania
(wersji pełnej, aktualizacji, poprawek) wraz z dokumentacją użytkowania,
e) narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją
instalacji.
W ramach gwarancji w terminie uzgodnionym przez Strony Wykonawca zaprezentuje
Zamawiającemu proces generowania oprogramowania z dostarczonych kodów
źródłowych, zgodnie z regułami i dokumentacją, o których mowa w ust.4 powyżej.
Kody źródłowe i wszystkie dokumenty i narzędzia, o których mowa w ust. 4 powyżej,
powinny być zdeponowane w wersji elektronicznej, redundantnie - na dwóch nośnikach
o gwarantowanej trwałości (nie krótszej niż 10 lat) w zalakowanych kopertach.
Zamawiający zapewni bezpłatny depozyt w swojej siedzibie.
W ramach obowiązków gwarancyjnych w przypadku zmian w kodzie źródłowym
Oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w całości systemu lub w podsystemach/
aplikacjach składowych) poprzez dostarczenie poprawek lub nowej wersji, Wykonawca
dołączy do depozytu najbardziej aktualną wersję kodu źródłowego, na każde wezwanie
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wezwania. W przypadku braku wezwania, nie
rzadziej niż raz w roku.

