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Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 6 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.  

  

   

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa  

Projektu Wykonawczy Architektura poprzez dodanie rysunku, nr pliku: 

18.12.20_FW_PW_A_AB AD19 [NEW]. 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 1 do  niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  Pokrycia Dachowe 

poprzez zmianę specyfikacji plik: 18.10.05_FW_SST_A_05_Pokrycia Dachowe na specyfikację 

plik: 18.12.11_FW_SST_A_05_Pokrycia Dachowe REV01). 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 2 do  niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa 

Projekt Wykonawczy Konstrukcja poprzez zmianę rysunku, plik: 18.09.14_ FW_PW_K_B_302 

na rysunek, plik: 18.12.05_FW_PW_K_B_302_REW01). 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 3 do niniejszej Modyfikacji. 
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§ 4 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa 

Projekt Wykonawczy Konstrukcja poprzez zmianę nr 2 rysunku, plik: 

18.09.14_FW_PW_K_G_501 na rysunek, plik: 18.12.05_FW_PW_K_G_501_REW02). 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 4 do  niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa 

Projekt Wykonawczy Architektura część opisowa (rozdział II. Projekt architektoniczno-

budowlany, podrozdział 3.3.3 Obiekt kultury-Centrum Edukacyjne - str.27) poprzez zmianę 

zapisu o treści: 

W przypadku gdy zaprojektowana wystawa odbiegać będzie od założonych w niniejszym 

projekcie wykonawczym wytycznych budowlanych, materiałowych i instalacyjnych konieczne jest 

wykonanie projektów wykonawczych zamiennych na koszt Generalnego Wykonawcy”  

nadając mu brzmienie: 

W przypadku gdy zaprojektowana wystawa odbiegać będzie od założonych w niniejszym 

projekcie wykonawczym wytycznych budowlanych, materiałowych i instalacyjnych konieczne jest 

wykonanie projektów wykonawczych zamiennych na koszt Wykonawcy projektu Centrum 

Edukacyjnego wyłonionego w niezależnym konkursie.  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 6 pkt 3 i 4 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 12 ust. 6 pkt 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, które może być wyłącznie wynagrodzeniem 

ryczałtowym i które powinno być ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w stopniu 

szczegółowości odpowiadającym  zaakceptowanemu przez Zamawiającego kosztorysowi 

Wykonawcy (kosztorys prac stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien być 

przedłożony Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo); w  przypadku, gdy 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie przewyższało 

wynagrodzenie, jakie Wykonawca ma zgodnie z postanowieniami Umowy otrzymać za realizację 

danego zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu także projekt 

gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy. Gwarancja będzie zawierała nieodwołalne i bezwarunkowe (tj. w 

szczególności bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów), zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w terminie 21 

(dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia wezwania kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy 
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wysokością wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo a 

wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy na mocy Umowy za dany zakres prac, na pierwsze 

żądanie Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy) lub Zamawiającego, 

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uiścił w terminie całości wynagrodzenia 

Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy). Gwarancja płatności będzie ważna przez cały 

okres realizacji umowy o podwykonawstwo i przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy po jej 

zakończeniu. Gwarancja będzie ponadto potwierdzała bezwarunkowe i nieodwołane prawo 

Zamawiającego do wezwania gwaranta w imieniu i na rzecz Podwykonawcy (lub Dalszego 

Podwykonawcy) do zapłaty kwot wskazanych w gwarancji na rzecz podwykonawcy. Umowa o 

podwykonawstwo powinna przewidywać, iż gwarancja zapłaty stanowi załącznik do umowy o 

podwykonawstwo i jest jej integralną częścią, z tym zastrzeżeniem, że zmiana polegająca na 

wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji nie stanowi zmiany tej umowy; Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć umowę z gwarantem na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego najpóźniej do dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

 

Po modyfikacji § 12 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej na zmianie treści § 21 ust. 1 pkt 12 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

12) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 19 Umowy – w 

wysokości 500 (pięćset) złotych za każde naruszenie, 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej na zmianie treści § 23 ust. 6 pkt 6 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 23 ust. 6 pkt 6 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

6) wystąpi konieczność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa 
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GUS w roku 2019, 2020 i 2021 w stosunku do roku poprzedniego, przy czym waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach opisanych w lit. a-g poniżej, tj.:  

a) Waloryzacja Wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie może nastąpić wyłącznie 

w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 

 Wykonawca wykonał cały przedmiot Umowy i Zamawiający dokonał odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, 

 przedmiot Umowy został wykonany w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

 Wykonawca usunął w terminie wszystkie wady wskazane protokole odbioru końcowego. 

b) Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w związku z waloryzacją nastąpi na 

podstawie aneksu do Umowy, zawartego pod warunkiem wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w lit. a powyżej, jednorazowo po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy i 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego. 

c) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji zgodnie z następującym wzorem: 

KW = W2020 + W2021 + W2022 gdzie 

KW – oznacza kwotę waloryzacji, 

W2020 – oznacza kwotę stanowiącą Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i 

odebrane przez Zamawiającego (odbiory częściowe) w roku 2020, skorygowane o wskaźnik, 

stanowiący różnicę pomiędzy wyrażonym procentowo średniorocznym wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2019 w stosunku do roku 2018, ogłoszony przez 

Prezesa GUS do 31 stycznia 2020 roku oraz wartością 3,5%, 

W2021 – oznacza kwotę stanowiącą Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i 

odebrane przez Zamawiającego (odbiory częściowe) w roku 2021, skorygowane o wskaźnik 

stanowiący różnicę pomiędzy wyrażonym procentowo średniorocznym wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2020 w stosunku do roku 2019, ogłoszony przez 

Prezesa GUS do 31 stycznia 2021 oraz wartością 3,5%, 

W2022 – oznacza kwotę stanowiącą Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i 

odebrane przez Zamawiającego (odbiory częściowe, odbiór końcowy) w roku 2022, 

skorygowane proporcjonalnie do liczby dni przypadających w 2022 roku do daty upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, o wskaźnik, stanowiący różnicę pomiędzy 

wyrażonym procentowo średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w roku 2021 w stosunku do roku 2022, ogłoszony przez Prezesa GUS do 31 stycznia 2022 

oraz wartością 3,5%,  

przy czym: 

KW nie może przekroczyć łącznie wartości 3,5% (trzy i pięć dziesiątych procent) kwoty 

Wynagrodzenia, wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

d) Zawarcie aneksu do Umowy nastąpi w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru końcowego.  

e) Zmiana Wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.  

f) Wypłata KW nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania aneksu, o którym 

mowa w lit. d powyżej.  
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g) W przypadku, gdy ustalone w sposób, o którym mowa w lit. c powyżej wskaźniki nie będą w 

danym okresie przekraczały 0%, przyjmuje się wskaźnik na poziomie 0%. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej na zmianie treści § 16 ust. 10 oraz ust. 13 - 17 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 16 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

10. W przypadku gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 0,5% (pięć 

dziesiątych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

Po modyfikacji § 16 ust. 13 - 17 Wzoru Umowy otrzymują brzmienie: 

 

13. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu sprzętu, urządzeń i systemów wraz z oprogramowaniem niezbędnym do 

korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz opisanego w Dokumentacji 

Projektowej. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć/przenieść na 

Zamawiającego: 

1) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje typu FLOSS (free libre/open source 

software) udzielone przez producenta oprogramowania,  upoważniające 

Zamawiającego do niewyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania z 

oprogramowania (w tym w celach zarobkowych związanych z prowadzoną przez 

Zamawiającego działalnością gospodarczą) oraz dokonywania – bez konieczności 

uzyskania dodatkowych zgód autorów, producenta oprogramowania lub innych 

podmiotów – czynności wskazanych w art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;  

2) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie gotowe: 

a) typu systemy operacyjne i pakiety biurowe (np. licencje typu BOX, OEM) 

udzielone przez producenta oprogramowania, upoważniające Zamawiającego 

do niewyłącznego, nieograniczonego w czasie (pomimo zakończenia wsparcia 

technicznego) korzystania z oprogramowania (w tym w celach zarobkowych 

związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą) 

oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów, 

producenta oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w 

art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1; 

b) inne niż systemy operacyjne i pakiety biurowe (np. licencje typu BOX, OEM) 

udzielone przez producenta oprogramowania, upoważniające Zamawiającego 

do niewyłącznego oraz bez możliwości wypowiedzenia licencji przez 
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licencjodawcę przez okres co najmniej 3 (trzech) lat od daty odbioru 

końcowego, korzystania z oprogramowania oraz dokonywania – bez 

konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów, producenta 

oprogramowania lub innych podmiotów – czynności wskazanych w art. 75 ust. 1 

ustawy, o jakiej mowa w ust. 1; 

3) autorskie prawa majątkowe do oprogramowania dedykowanego, stworzonego przez 

Wykonawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie) w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Gry Interaktywnej, lub licencję na ww. 

oprogramowanie, obowiązującą przez cały okres trwania majątkowych praw 

autorskich do oprogramowania, upoważniającą Zamawiającego do niewyłącznego 

oraz bez możliwości wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę przez okres co 

najmniej 10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego korzystania z 

oprogramowania oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód 

autorów, producenta oprogramowania lub innych podmiotów – czynności 

wskazanych w art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1. 

14. Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o którym mowa w ust. 13 pkt 3 

powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-12. Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia Zamawiającemu wraz z oprogramowaniem także kodów źródłowych 

oraz kodów konfiguracji oprogramowania wraz z niezbędną dokumentacją, w stosunku 

do których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia/dostarczenia licencji, o których mowa w ust. 

13 pkt 1-2 w zakresie i na polach eksploatacji obejmujących prawo do: 

1) wykorzystania do realizacji zadań przez Zamawiającego bez jakichkolwiek 

ograniczeń w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz 

poprzez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób (w tym osób spoza 

organizacji Zamawiającego, w szczególności operatora, zarządcę obiektu, 

dzierżawców, najemców, użytkowników, itp.), w tym instalowania, deinstalowania 

w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób, w liczbie stanowisk 

wskazanej w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 

określa takiej liczby – w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów, przez 

nieograniczoną liczbę użytkowników i osób spoza organizacji Zamawiającego, 

2) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera,  

3) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, 

wyświetlania, stosowania,  

4) sporządzania kopii zapasowych nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym oprogramowaniem, 

5) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania oraz 

modyfikowania tych produktów i dalszego korzystania z nich,  
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6) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: użyczenia lub najmu 

egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich lub 

udzielenia licencji na oprogramowanie, o którym mowa w ust. 13 pkt 3 w zakresie i na 

polach eksploatacji obejmujących prawo do: 

1) wykorzystania do realizacji zadań przez Zamawiającego bez jakichkolwiek 

ograniczeń w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz 

poprzez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób (w tym osób spoza 

organizacji Zamawiającego, w szczególności operatora, zarządcę obiektu, 

dzierżawców, najemców, użytkowników, itp.), w tym instalowania, deinstalowania 

w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób, w liczbie stanowisk 

wskazanej w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 

określa takiej liczby – w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów, przez 

nieograniczoną liczbę użytkowników i osób spoza organizacji Zamawiającego, 

2) rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki 

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

wybranym, 

3) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera lub innych odpowiednich 

urządzeń, wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, 

4) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, 

wyświetlania, stosowania,  

5) sporządzania kopii zapasowych nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym oprogramowaniem, 

6) trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi 

znanymi w chwili udzielenia licencji lub przeniesienia majątkowych praw 

autorskich technikami, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową,  

7) tłumaczenia, przystosowania, modyfikacji, zmiany układu lub jakiejkolwiek innej 

zmiany w tym uzupełnienia, skracanie, przeróbki, opracowywanie nowych wersji 

oprogramowania, z zachowaniem wszystkich określonych w lit. a-h pól 

eksploatacji na części zmienione w ww. sposób, 

8) rozpowszechniania, wprowadzenia do obrotu, w tym użyczenia lub najmu 

egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii.  

17. Niezależnie od podstawy dysponowania oprogramowaniem przez Zamawiającego 

(licencja, przeniesienie majątkowych praw autorskich), Wykonawca oświadcza i 

gwarantuje, że: 
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1) Zamawiający będzie miał możliwość korzystania z oprogramowania oraz jego 

elementów w zakresie i w czasie wskazanym w Umowie, bez konieczności 

uzyskiwania dodatkowych zgód autorów, ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych 

opłat w oraz wskazywania autorstwa twórców. 

2) Dostarczone oprogramowanie (oraz wszelkie materiały, dokumentacja i 

informacje przekazywane Zamawiającemu w związku z ich wytworzeniem i 

dostawą), nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza 

przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach 

pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ponosi i 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku 

z opracowaniem oprogramowania. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie 

spoczywa na Wykonawcy. 

3) W przypadku braku, utraty lub ograniczenia praw Wykonawcy w odniesieniu do 

elementów autorskich powodujących brak, utratę lub ograniczenie prawa 

Zamawiającego do elementów autorskich oprogramowania, w całości lub w 

jakimkolwiek zakresie, Wykonawca na własny koszt nabędzie takie prawo na rzecz 

Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego, zmodyfikuje lub wymieni 

części elementów autorskich naruszających prawa osób trzecich w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; modyfikacja lub wymiana nie może zaszkodzić 

funkcjonowaniu oprogramowania, ani nie zmniejszyć jego funkcjonalności.  

4) Oprogramowanie nie będzie zawierało żadnych ograniczeń, które polegają na 

tym, że oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem 

lub może być wdrażane, serwisowane, utrzymywane itp. wyłącznie przez określony 

podmiot lub grupę podmiotów.  

5) Zamawiający nie utraci – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – praw 

niezbędnych do pełnego i nieograniczonego korzystania z takiego 

oprogramowania lub jego części (funkcjonalności) zgodnie z Umową przez cały 

okres obowiązywania umowy licencyjnej, a w przypadku gdyby takie zdarzenie 

miało miejsce Wykonawca w ramach Wynagrodzenia dostarczy i wdroży na 

własny koszt, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zamienne oprogramowanie oraz nabędzie i przeniesie na 

Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do 

oprogramowania zamiennego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15 i 16 

powyżej. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej dodaniu w § 16 Wzoru Umowy ust. 18-22, o następującym brzmieniu: 
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18. Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na 

podstawie ust. 13 i nast. mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego 

korzystania z oprogramowania na potrzeby własne, w tym szczególności korzystania z 

obiektów objętych przedmiotem Umowy oraz rozwijania oprogramowania bez udziału 

Wykonawcy, w szczególności powierzenie innemu niż Wykonawca podmiotowi 

modyfikacji/zmian w oprogramowaniu. Licencje, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 2 

będą ponadto uprawniały do korzystania z oprogramowania i jego kopiowania bez 

ograniczeń terytorialnych przez Zamawiającego, podmiot świadczący usługi 

informatyczne na rzecz Zamawiającego oraz użytkowników zewnętrznych (operatora, 

podmiot zarządzający, dzierżawcę, najemcę). 

19. Wynagrodzenie za udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich do 

oprogramowania jest ujęte w kwocie Wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 

Umowy, a Wykonawcy lub licencjodawcom nie przysługuje w tym zakresie żadne 

dodatkowe wynagrodzenie.  

20.  Przeniesienie licencji oraz praw autorskich do oprogramowania, o których mowa w 

ust. 13 następuje z chwilą wydania egzemplarza Zamawiającemu. Z tą też chwilą na 

Zamawiającego przechodzi własność nośnika, na którym dostarczone zostało 

oprogramowanie (jeżeli oprogramowanie było dostarczone na odrębnym nośniku). 

21. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczone oprogramowanie nie odpowiada 

wymogom wskazanym w ust. 13 - 18, w szczególności narusza prawa autorskie osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od 

zobowiązań określonych ust. 8 powyżej, karę umowną w kwocie odpowiadającej 0,5 % 

(pięć dziesiątych procent)  Wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

22. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o licencji, strony mają na myśli także 

ewentualne sublicencje. 

 

 

W załączeniu pliki *pdf: 

 Załącznik nr 1 plik: 18.12.20_FW_PW_A_AB AD19 [NEW], 

 Załącznik nr 2 plik: 18.12.11_FW_SST_A_05_Pokrycia Dachowe REV01), 

 Załącznik nr 3 plik: 18.12.05_FW_PW_K_B_302_REW01), 

 Załącznik nr 4 plik: 18.12.05_FW_PW_K_G_501_REW02). 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy 

SIWZ pozostają niezmienione. 

 

 

 


