
Załącznik nr 4 

do zaproszenia do składania ofert 

 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

UMOWA LICENCYJNA 

 

Zawarta w dniu …………………………………………………… w Kielcach pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….zwanym w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w treści Umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 Definicje  

 

1. Administrator systemu - Podmiot posiadający wszystkie uprawnienia do Systemu, w tym do 

administracji wszystkimi Użytkownikami, tj. Wykonawca. 

2. Dokumentacja - Wszelka dokumentacja dotycząca Systemu lub jakichkolwiek innych prac 

Wykonawcy, która jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji Umowy. 

3. Infrastruktura - Infrastruktura informatyczna dostarczana przez Wykonawcę, na której 

zostanie uruchomiony System, w tym elementy sieci informatycznej i zaplecze sprzętowe 

niezbędne dla funkcjonowania Systemu. 

4. Licencja - licencja niewyłączna na korzystanie z Produktu udzielana Umową przez 

Wykonawcę (Licencjodawcę) na rzecz Zamawiającego (Licencjobiorcy). 

5. Produkt - Pojedyncze świadczenie Wykonawcy, które w ramach Umowy wyraża się jako 

kalkulatory podatków lokalnych. 

6. Protokół odbioru - Pisemne (pod rygorem nieważności) potwierdzenie wykonania Umowy  

w zakresie określonym w Umowie (stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia do składania 

ofert). 

7. Model SaaS - Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) – model chmury 

obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach 

dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. 

8. System - Rozwiązanie udostępnione w modelu SaaS (Software as a Service), które będzie 

realizowało funkcjonalności opisane w Załączniku nr 2 do Umowy ( stanowiącym Załącznik nr 

3 do zaproszenia do składania ofert – „Opis przedmiotu zamówienia”) i spełniało wymogi 

określone w Umowie. 

 

§ 2. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę niewyłącznej licencji w zakresie 

udostępniania kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji  



i informacji podatkowych, oraz administrowanie i stałe monitorowanie kalkulatorów w celu 

zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania  w oparciu o Infrastrukturę, która 

obejmuje swoim zakresem następujące pola eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera, 

b) sporządzenie kopii zapasowej w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu, 

c) w zakresie rozpowszechniania Produktu w sposób inny poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Produktu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania na czas określony, a jej czas trwania 

upływa po 12 miesiącach od dnia jej podpisania. 

3. Zakres terytorialny licencji jest nieograniczony. 

4. Licencja zezwala na korzystanie z Produktu na stanowiskach komputerowych w siedzibie 

Zamawiającego. Ponadto zgodnie z celem niniejszej umowy udzielona Licencja pozwala na 

nieograniczone korzystanie z Produktu przez podatników. 

 

§3 Ogólne zasady realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, 

właściwej dla profesjonalisty operującego w branży IT zajmującego się wdrażaniem 

oprogramowania i projektami typu cloud computing, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, 

doświadczenia i zaplecza kadrowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymywania zgodności prac objętych Umową  

z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Informacje te 

powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. 

4. Uruchomienie Systemu odbędzie się zgodnie z terminem wskazanym  w § 2 pkt 1 Umowy. 

5. Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na warunkach określonych 

w § 3 pkt 1 Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zasadach określonych w §6 Umowy. 

 

§ 4 Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Licencjodawca potwierdza i gwarantuje, iż jest dysponentem autorskich praw majątkowych do 

Utworu i jest uprawniony do udzielania licencji na jego użytkowanie w zakresie objętym 

niniejszą Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Utworu na podstawie niniejszej Umowy nie jest objęte 

jakimikolwiek ograniczeniami na rzecz osób trzecich, w szczególności korzystanie z Utworu 



nie narusza żadnych autorskich praw majątkowych oraz nie wymaga uzyskiwania 

jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia na korzystanie od osób trzecich. 

3. Licencjodawca potwierdza i gwarantuje, iż korzystanie z Utworu na zasadach określonych w 

umowie licencyjnej nie spowoduje naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

4. Zamawiający zapewnia wykonawcę, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 

podmiotów uprawnionych z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów zmienianych lub 

utworzonych przy użyciu Utworu. 

5. Nazwa, logo oraz inne znaki ochronne utworu podlegają niezależnej od Umowy ochronie 

prawnej przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 

6. Zamawiający nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Wykonawcy do wprowadzania 

jakichkolwiek modyfikacji czy zmian w strukturze Utworu oraz stosowania Utworu albo jego 

części w innym programie, rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym użyczania oraz 

najmu, udzielania sublicencji do korzystania z Utworu ani przenoszenia na osoby trzecie 

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

7. W przypadku jeżeli jakakolwiek osoba trzecia zgłosi wobec Licencjobiorcy roszczenia 

dotyczące autorskich praw majątkowych lub osobistych do Oprogramowania, Licencjobiorca 

jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Licencjodawcę. Licencjodawca udzieli 

Licencjobiorcy wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym w szczególności dostarczy dokumenty, 

przedstawi stanowisko prawne, a jeżeli uzna to za konieczne przystąpi do sporu po stronie 

Licencjobiorcy. 

  

§5 Postanowienia ogólne. 

 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks). 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umowy, Strony poddają zgodnie pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 


