
 

  

 
 

 
 
 
 

 

Dotyczy: 

 

 

WYJAŚNIENIE IV 

Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treść § 18 w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

 
Zamawiający zmienia treść § 18 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:  

§ 18 
Prawa autorskie 

 
1. Powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty i opracowania są przedmiotem 

prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw 
pokrewnych, o których mowa niżej, następuje na zasadach niewyłączności i nie jest 
ograniczone pod względem celu rozpowszechniania ani też pod względem czasowym 
czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych 
ograniczeń w celach związanych z eksploatacją, rozbudową, przebudową, adaptacją, 
modernizacją, dostosowywaniem do wymogów środowiskowych itp., remontami, 
przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej i innych związanych z 
działalnością Zamawiającego związaną z produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła i 
energii elektrycznej. Strony wyłączają prawo dalszego przenoszenia praw autorskich 
przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.  

3. Klauzula przeniesienia praw autorskich, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie jest 
ograniczona pod względem czasowym czy terytorialnym. Nie przysługuje również 
Wykonawcy prawo jej wypowiedzenia.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów objętych przedmiotem umowy z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których 
w/w utwory utrwalono i przekazano.  

5. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym w 
szczególności: 
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dot.: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem 
OZE (biomasa)”. 
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1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworów oraz ich poszczególnych elementów 
na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną 
techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 
odbitek, w tym wprowadzanie utworów oraz jego poszczególnych elementów 
do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,  

2) stosowanie utworów oraz jego poszczególnych elementów do realizacji celów, 
zadań i inwestycji Zamawiającego związanych z eksploatacją, rozbudową, 
przebudową, adaptacją, modernizacją, dostosowywaniem do wymogów 
środowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i 
wykonawczej i innych związanych z działalnością Zamawiającego związaną z 
produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła i energii elektrycznej, 

3) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, albo oddanie do używania na 
innej postawie prawnej, z wyłączeniem sprzedaży komercyjnej, 

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworów 
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 
liczbie.  

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
tj.  na rozporządzanie i korzystanie ze wszystkich utworów objętych przedmiotem 
umowy (modyfikacji, adaptacji, zmian, przeróbek itp.), a także przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w 
stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy na osoby trzecie. 

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia za nabycie 
przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów 
objętych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego 
własności egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie 
tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
utworu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 
autorami/współautorami utworów będących przedmiotem umowy, z których będzie 
wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na 
Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w niniejszym 
paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z 
uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej 
zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej przed 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 
naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń, 
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2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

3)  poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 
majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa 
wynikające z odebranych etapów przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa 
autorskie w zakresie wynikającym z umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do 
wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane świadczenia. 

. 

 


