Załącznik nr 1do umowy
Umowa określająca warunki i zasady korzystania z udzielonej licencji.

1. Na zasadach niniejszej umowy oraz ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskimi prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) Wykonawca udziela z dniem
podpisania
niniejszej
umowy
Zamawiającemu
niewyłącznej,
bezterminowej
i nieodwołalnej licencji na korzystanie z wszystkich aplikacji wchodzących w skład
informatycznego Modułu.
2. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą wymienionego Modułu i przysługują mu wszelkie
majątkowe prawa autorskie.

3. Niniejsza umowa uprawnia Zamawiającego oraz Zarządcę Cmentarza komunalnego
działającego w imieniu Zamawiającego do korzystania z Modułu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe
wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalenie oraz zwielokrotnianie programu
komputerowego w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie
w zakresie niezbędnym do wprowadzania, testowania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania programu komputerowego, o ile wiąże się to
z użytkowaniem programu komputerowego na własne potrzeby Zamawiającego.
Licencja uprawnia do korzystania z Modułu bez ograniczeń terytorialnych.

4. Zamawiający może na własne potrzeby sporządzić kopie zapasowe Modułu będących

5.
6.

7.

8.

przedmiotem niniejszej umowy. Każda kopia zapasowa winna być przechowywana
w taki sposób, aby uchronić ją przed zaginięciem lub zniszczeniem oraz przed
niepowołanym dostępem osób trzecich, a także w sposób gwarantujący brak dostępu do
kopii w sytuacjach, w których korzystanie z niej nie jest niezbędne.
Prawo do korzystania z Modułu może być wykonywane przez nielimitowaną liczbę
jednoczesnych użytkowników Zamawiającego oraz nielimitowaną liczbę użytkowników
Zarządcy Cmentarzy komunalnych działającego w imieniu Zamawiającego.
Wykonywanie prawa do korzystania z Modułu poza zakresem praw udzielonych
niniejszą umową jest zabronione chyba, że działania takie dozwolone są przepisami
prawa w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczególności Zamawiającemu nie wolno: wynajmować, wydzierżawiać lub w inny
sposób udostępniać osobom trzecim (nie dotyczy Zarządcy Cmentarzy komunalnych
działającego w imieniu Zamawiającego), kopiować (z wyłączeniem kopii zapasowych i
kopii wykonywanych na potrzeby instalacji serwera testowego), wytwarzać,
dostosowywać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć.
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że prawa autorskie niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawcę należą do Wykonawcy oraz że są one wolne od
jakichkolwiek praw osób trzecich, a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości.
Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu
praw własności intelektualnej objętych niniejszym zapewnieniem Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków
prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami
osób trzecich, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie
szkody (w tym koszty), jakie może ponieść Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany
zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie
patentu, prawa autorskiego, zastrzeżonego wzoru lub praw ze znaku towarowego, jakie

ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający eksploatuje w sposób zgodny
z niniejszą umową, posiada lub użytkuje Moduł dostarczony przez Wykonawcę
("Naruszenie Praw Własności Intelektualnej”).
9. W przypadku wystąpienia Naruszenia Praw Własności Intelektualnej Wykonawca
zobowiązuje się, że na własny koszt i według wyboru Zamawiającego:
1) zapewni klientowi prawo do dalszego użytkowania Modułu lub,
2) dokona takich zmian, modyfikacji i adaptacji Modułu, aby nie miało miejsce
naruszenie bez jednoczesnego obniżenia jej wydajności lub pogorszenia
parametrów jej działania,
3) w terminie 3 miesięcy zastąpi Moduł zamiennikami, które nie będą naruszały
Praw Własności Intelektualnej, przy czym zamienniki te nie mogą obniżyć
wydajności lub pogorszyć parametrów działania Modułu.

