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WARUNKI LICENCJI NA ZSI DLA … 
 

1. Licencjodawca (Wykonawca): …. 

2. Licencjobiorca (Zamawiający): …. 

3. Przedmiot Umowy: 

a. ZSI (Zintegrowany System Informatyczny) opisany w Załączniku nr 1A do Umowy z dnia ………….., którego właścicielem 
autorskich praw majątkowych jest Wykonawca (zwany dalej „Systemem”) 

b. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do udzielenia niewyłącznej licencji na System wymieniony w pkt. 3.a. 

4. Licencja - przyznane prawa 

a. W odniesieniu do utworów i dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji Systemu, Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia z tytułu Umowy udziela Zmawiającemu niewyłącznej Licencji na korzystanie, na następujących polach 
eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – wyłącznie na potrzeby 
działalności własnej (Leczniczej) Zamawiającego; 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wyłącznie w zakresie 
korzystania w celach związanych z użytkowaniem, eksploatacją i modyfikacją Systemu i wyłącznie na potrzeby 
działalności własnej (leczniczej) Zamawiającego; 

iii. Zamawiający nie ma prawa do dokonywania modyfikacji, zmian układu czy jakichkolwiek zmian modułów 
tworzących System, za wyjątkiem realizacji praw licencjobiorcy przyznanych bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Zmodyfikowane przez Zamawiającego moduły Systemu, w zakresie w jakim zostały 
zmodyfikowane, nie są objęte gwarancyjnym nadzorem autorskim Wykonawcy. 

b. Licencja na poszczególne dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji Systemu zostaje udzielona z chwilą odbioru 
przez Zamawiającego danego dokumentu. 

c. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, Wykonawca udziela Licencji na System i jego poszczególne 
elementy w postaci programów komputerowych na poniższych warunkach: 

i. Licencja jest niewyłączna; 

ii. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony; 

iii. System może być używany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

iv. Licencja może ograniczać ilości jednoczesnego dostępu użytkowników do Systemu wyłącznie na warunkach 
opisanych w Załączniku nr 1A do SIWZ. 

v. Wszelkie zmiany dokonane z inicjatywy Wykonawcy 

d. Licencja obejmuje uprawnienie do: 

i. wprowadzania do pamięci komputerów i korzystanie z programu na potrzeby działalności leczniczej 
prowadzonej przez Zamawiającego; 

ii. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie wyłącznie na potrzeby działalności własnej (leczniczej) Zamawiającego 
i wyłącznie w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności (leczniczej) przez Zamawiającego; 

iii. Zamawiający nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji osobom trzecim na korzystanie z Systemu. 

e. Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia kopii zapasowej Systemu, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z tego 
oprogramowania. Na sporządzonej kopii Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia wszelkich znaków 
towarowych, informacji o zastrzeżeniu praw, informacji o podmiotach, którym przysługują autorskie prawa osobiste 
i majątkowe do programu, jak również wszelkich pozostałych informacji, jakie znajdują się na oryginalnych nośnikach. 

5. Pozostałe zobowiązania 

a. Zamawiający zobowiązuje się do instalowania Systemu objętego Licencją jedynie do urządzeń znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego oraz do korzystania z Systemu zgodnie z niniejszymi warunkami Licencji i Umową. 

b. Zamawiający zgadza się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Systemu przed kopiowaniem 
i użytkowaniem go przez nieupoważnione osoby. 

6. Zapewnienia Wykonawcy 

a. Wykonawca zapewnia, że prawa objęte Licencją udzieloną niniejszym dla Zamawiającego nie są obciążone prawami 
osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie przez Zamawiającego z udzielonej Licencji. 
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b. Licencja na System upoważnia do użytkowania Systemu na nieokreślonej liczbie stanowisk komputerowych 
Zamawiającego przez liczbę jednoczesnych Użytkowników określoną w Załączniku nr 1A do SIWZ. 

7. Gwarancja, odpowiedzialność 

a. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, Wykonawca gwarantuje, że korzystanie z Systemu i dokumentacji 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji nie narusza żadnych praw autorskich, patentowych czy do zastrzeżonych 
wzorów przysługujących osobom trzecim. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie nośniki dostarczone przez niego są 
wolne od wad produkcyjnych i materiałowych. 

b. Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie uzgodnione przez strony w Umowie z dnia dzisiejszego obejmuje 
również pełne wynagrodzenie należne na rzecz Wykonawcy z tytułu udzielenia Licencji oraz w zakresie dostarczanych 
Zamawiającemu aktualizacji Systemu lub jego elementów w okresie obowiązywania prawa do pobierania aktualizacji, 
to jest w okresie do ……………………………. . 

 

 

 


