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ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ  

UMOWA NA LICENCJĘ NIEWYŁACZNĄ 

zawarta w dniu ……………. we Wrocławiu pomiędzy: 

 Operą  Wrocławską  z  siedzibą:  50‐066  Wrocław,  ul.  Świdnicka  35,    zarejestrowaną  w  Rejestrze 
Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, 
NIP: 896‐000‐55‐26, Regon: 000278942, zwaną dalej Licencjobiorcą reprezentowaną przez: 
Zastępcę Dyrektora  – Janusza Słoniowskiego 
Pełnomocnika Dyrektora ds. finansowych, Głównego Księgowego – Kazimierza Zalewskiego 
a 
………………………..  NIP:  …………………  REGON:  …………………    zwanym  dalej  Licencjodawcą, 
reprezentowanym przez: 
1)…………………………………………………………….. 
2) .............................................................. 
zwaną dalej „Licencjodawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146,1232), została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1.LICENCJODAWCA oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do programu 
komputerowego  oznaczonego  nazwą:  ..........................................................,  wraz  z  nośnikami  i 
dokumentacją, zwanego dalej "programem" którego cechy szczegółowe opisano w dokumentacji pn. 
Modernizacja układów sterowania napędów elektrycznym sceny w Operze Wrocławskiej  etap I i II . 
2.LICENCJODAWCA  zapewnia,  że  program  oraz  nośniki  i  dokumentacja  nie  są  obciążone  żadnymi 
prawami  ani  roszczeniami  osób  trzecich,  a  w  szczególności,  że  zawarcie  i  wykonanie  przez 
LICENCJODAWCĘ niniejszej umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.  
3.Na  mocy  niniejszej  umowy  LICENCJODAWCA  udziela  LICENCJOBIORCY  upoważnienia  do 
niewyłącznego korzystania z programu (licencja niewyłączna),  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 
Czas trwania licencji strony ustalają na czas nieokreślony , przy czym po upływie 5 lat, każda ze stron 
ma prawo wypowiedzieć przedmiotową umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia 12 miesiące. 
                                                                                           § 3 
Wykonanie  przez  LICENCJODAWCĘ  obowiązków  wynikających  z  umowy  nastąpi  ze  starannością 
określoną  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  działalności  prowadzonej  przez 
LICENCJODAWCĘ. 

§ 4 
1.W ramach realizacji umowy LICENCJODAWCA działał będzie przez następujących przedstawicieli: 
  ………………………………….., 
2.Do wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza następujących przedstawicieli: 
  ............................................... 
3.Zmiana postanowień ust. 1 i 2 dotyczących przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany  postanowień 
umowy. 

§ 5 
1.W  terminie ………..  dni  od  daty  zawarcia  umowy  LICENCJODAWCA  dokona  instalacji  programu  u 
Zamawiającego  i  wyda  mu  wszelkie  wymagane  dokumenty,  informacje  oraz  nośniki  informacji 
konieczne do prawidłowego korzystania z programu w ramach udzielonej licencji.  
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2.Szczegółowy  opis  czynności  i  warunków  związanych  z  instalacją  programu  oraz  wydaniem 
dokumentów,  informacji  i  nośników,  o  których  mowa  w  ust.  1,  ustalono  w  umowie  nr  ………..  z 
dnia……….. dotyczącej wykonania zadanie pn. „ Modernizacja systemu zasilania i sterowania napędami 
mechaniki sceny, etap I.” 
3.Czynności, o których mowa w ust. 1, zostaną potwierdzone protokołem odbioru. 

§ 6 
1.W czasie trwania licencji LICENCJODAWCA zobowiązany będzie na żądanie LICENCJOBIORCY dokonać 
uzupełnienia  i  aktualizacji  programu  w  terminie  do  ………  dni  od  dnia  powiadomienia  przez 
LICENCJOBIORCĘ  o  przystąpieniu  do  realizacji  etapu  II  przedsięwzięcia  o  którym mowa w  §1  ust.1 
umowy.  Uzupełnienie  i  aktualizacja  oprogramowania  zostaną  dokonane  wg  wytycznych 
Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.     
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

§ 7 
1.ICENCJODAWCA  zapewnia,  że  przekazany  zgodnie  z  §  5  program  będzie  wykazywał  wszystkie 
wymagane cechy użytkowe ustalone zgodnie z umową w chwili jej zawarcia. 
2.LICENCJODAWCA  nie  ponosi  odpowiedzialności  zarówno  za  sposób  niewłaściwego  użytkowania 
programu przez LICENCJOBIORCĘ, jak i za następstwa nieprawidłowego użytkowania programu chyba, 
że LICENCJODAWCA wykonując umowę był w złej wierze. 
3.W czasie trwania  licencji LICENCJODAWCA zobowiązany  jest w ramach wynagrodzenia określonego 
w niniejszej umowie: 

a) usuwać usterki stwierdzone w działaniu programu, w terminie ustalonym przez 
strony stosownie do przyczyn wystąpienia usterki, 

b) przeprowadzać  w  terminie  ustalonym  przez  strony  instruktaż  pracowników 
LICENCJOBIORCY w związku z uzupełnieniem i aktualizacją programu, 

c) udzielać  upoważnionym  pracownikom  LICENCJOBIORCY  porad  i  wyjaśnień 
dotyczących użytkowania programu. 

§ 8 
1.Z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  2  LICENCJOBIORCY  nie  wolno,  bez  uzyskania  uprzedniego 
zezwolenia  LICENCJODAWCY  wyrażonego  na  piśmie  zmieniać  układu  lub  dokonywać  w  programie 
jakichkolwiek zmian, w tym w celu usunięcia błędów w programie. 
2.Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga: 

2.1. sporządzenie przez LICENCJOBIORCĘ kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne 
do  korzystania  z  programu,  z  zastrzeżeniem  jednak,  że  kopia  ta  nie  może  być  używana 
równocześnie z programem, 

2.2. obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu w celu poznania 
jego  idei  i  zasad  ‐ w  trakcie wprowadzania, wyświetlania,  stosowania,  przekazywania  lub 
przechowywania  programu  przez  LICENCJOBIORCĘ  na  zasadach  określonych  w  niniejszej 
umowie, 

2.3. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne  
do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania programu  
z  innymi  programami  komputerowymi,  pod  warunkiem  że  zostaną  spełnione  łącznie 
przesłanki określone poniżej: 

a) czynności  te  dokonywane  będą  przez  LICENCJOBIORCĘ  lub  przez  osobę 
działającą w jego imieniu i na jego rzecz, 

b) informacje  niezbędne  do  osiągnięcia współdziałania  nie  były  uprzednio  łatwo 
dostępne  dla  LICENCJOBIORCY,  a  w  szczególności  LICENCJODAWCA  nie 
przekazał  mu  ich  w  odpowiednim  terminie,  mimo  pisemnego  zwrócenia  się 
przez LICENCJOBIORCĘ o udostępnienie tych danych,  

c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części programu, które są niezbędne 
do osiągnięcia współdziałania, 
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d) informacje  konieczne  do  osiągnięcia  współdziałania  programu  z  innymi 
programami komputerowymi nie mogą być: wykorzystane do  innych celów niż 
osiągnięcie  współdziałania;  przekazane  innym  osobom,  chyba  że  jest  to 
niezbędne  do  osiągnięcia  współdziałania;  wykorzystane  do  rozwijania, 
wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu o istotnie podobnej formie 
wyrażenia albo do  innych czynności naruszających autorskie prawa majątkowe 
LICENCJODAWCY. 

§ 9 
1.LICENCJOBIORCA  zobowiązany  jest  współdziałać  z  LICENCJODAWCĄ  w  zakresie  potrzebnym  dla 
ochrony autorskich praw majątkowych do programu.  
2.W  razie  stwierdzenia,  że  LICENCJOBIORCA  korzysta  z  programu  w  sposób  niezgodny  z  umową, 
LICENCJODAWCA może domagać się zaprzestania podejmowania takich działań. 

 
§ 10 

1.Niniejsza licencja niewyłączna ma charakter odpłatny.  
2. Z tytułu udzielonej licencji niewyłącznej  Licencjodawcy przysługuje  opłata licencyjna za korzystanie 
przez Licencjobiorcę z utworu na każdym polu eksploatacji określonym w niniejszej umowie. Opłata, o 
której mowa w zdaniu poprzednim wynosi  ( netto): 1 zł/ rok  (słownie: jeden złoty)/ rok  plus należny 
podatek VAT, według  stawki aktualnej na dzień wystawienia przez Licencjodawcę faktury. 
3.    Licencjodawca  zobowiązany  jest  wystawić  fakturę  do  dnia  30  marca  każdego  roku  realizacji 
przedmiotowej umowy.  
4.  Należność  dla  Licencjodawcy  zostanie    Licencjobiorcę  przekazana  na  jego  rachunek  bankowy 
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Oprócz opłaty licencyjnej Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie  z tytułu wykonania czynności, o 
których mowa w  §6  umowy. Wynagrodzenie  to  strony  określają  na  kwotę  brutto:.......................  zł 
(słownie:  .........................................00/100),cena  netto‐  ..............................zł  (słownie: 
......................................................00/100), w  tym podatek VAT  .. % co  stanowi kwotę:  ...................  zł 
(słownie: ...............................................................00/100 ). 
6.Wynagrodzenie,  o  którym mowa w  ust.  5  płatne  będzie  jednorazowo  na  podstawie  prawidłowo 
wystawionej  faktury  przez  LICENCJODAWCĘ.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  będzie  stanowił 
protokół  , o którym mowa w ust.2 §6 umowy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru. 
7.Strony zgodnie oświadczają, ze kwota ustalona w ust. 5 będzie stanowiła całość wynagrodzenia ze 
czynności  o  których mowa w    ust.1  §6  umowy,  pod warunkiem  jednak,  że  czynności  te  faktycznie 
zostaną w  całości  przez  LICENCJODAWCĘ wykonane.  LICENCJODAWCY  nie  przysługują  z  tego  tytułu 
żadne dalsze roszczenia wobec LICENCJOBIORCY. 
8.Za  datę  zapłaty  uznaje  się  dzień, w  którym  LICENCJOBIORCA wydał  swojemu  bankowi  polecenie 
przelewu. 
9.LICENCJODAWCA  nie może,  bez  pisemnej  zgody  LICENCJOBIORCY,  przelać  przysługującej  z  tytułu 
wynagrodzenia  wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

§ 11 
 

1.LICENCJODAWCA  będzie  zobowiązany  zapłacić  LICENCJOBIORCY  kary  umowne  za  każdy  dzień 
opóźnienia w uzupełnieniu i aktualizacji programu odpowiednio do § 6 ust 1 – 0,2 % wartości podanej 
w  §10 ust.2 umowy. 
2.W przypadku zwłoki w uregulowaniu płatności przez LICENCJOBIORCĘ w terminie określonym w § 10 
ust.3, LICENCJODAWCY przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień. 
3.Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania na  zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 12 
1.Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.Strony mogą zmienić postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    
dokonano wyboru LICENCJODAWCY  tylko i wyłącznie z przyczyn, których nie można było przewidzieć 
w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są  one  korzystne  dla  LICENCOBIORCY,  lub  nastąpi  zmiana 
obowiązującego prawa mająca wpływ na treść zapisów umownych. 
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3.W przypadku wystąpienia LICENCODAWCY z wnioskiem o zmianę postanowień  umowy, 
zobowiązany jest on do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w 
ust. 2. 

§ 13 
1. Na oprogramowanie Licencjodawca udziela Licencjobiorcy 60‐miesięcznej gwarancji.  
2. Niezbędnym warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest przestrzeganie zasad 
eksploatacji oprogramowania przez Licencjobiorcę zgodnych z instrukcją obsługi oprogramowania. 
3. W okresie gwarancji Licencjodawca zapewnia nieodpłatne usuwanie wszelkich błędów 
oprogramowania. 
4. Licencjodawca zobowiązuje się usunąć błędy oprogramowania okresie do 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia błędu. 
5. Gwarancja nie obejmuje: 
    1) wadliwej pracy oprogramowania spowodowanej nieprawidłową eksploatacją oprogramowania, 
niezgodna z instrukcją obsługi, 
    2)uszkodzenia oprogramowania, które mogą być spowodowane ingerencją w działanie 
oprogramowania, 
    3)całkowitej lub częściowej utraty danych spowodowanych: nieprzestrzeganiem przez Licencjobiorcę 
zasad właściwego użytkowania oprogramowania, wadliwym zasilaniem lub wadliwą instalacją 
elektryczną, awarią serwera lub stacji roboczych. 

 
§ 14 

1.W  przypadku  wystąpienia  trudności  z  interpretacją  umowy  LICENCJODAWCA  i  LICENCJOBIORCA 
będą stosować odpowiednie postanowienia oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz 
odpowiednie przepisy prawne w tym zakres. 
2.Wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie. W  przypadku  braku możliwości  na  ich  polubowne  rozpoznanie,  spór  rozstrzygnie  sąd 
właściwy miejscowo dla LICENCJOBIORCY. 
3.LICENCJODAWCA  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  LICENCJOBIORCY  o  każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności LICENCJODAWCY mogącej mieć wpływ 
na  realizację umowy. W przypadku niedopełnienia  tego obowiązku  LICENCJODAWCE będą obciążać 
ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
4.W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,  zastosowanie  będą  miały 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,. ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego. 
5.Jeżeli okaże się, że do sprawnej  
 
                                                                                            § 15 
Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach:2 egz. otrzymuje LICENCJOBIORCA  , 1egz. 
LICENCJODAWCA . 
 
 
 
LICENCJODAWCA                LICENCJOBIORCA 
....................................              .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


