
Istotne postanowienia umowy 

I. Usługa licencyjna:
1. Licencjodawca  udzieli  na  rzecz  Gminy  Lublin  (dalej:  Licencjobiorcy)  licencji  na 

korzystanie  z  oprogramowania  komputerowego  Sigma  w  części  organizacyjnej  Arkusz 
(dalej:  Program) przez  każdą  z  72  wymienionych  w  ogłoszeniu  jednostek  (dalej 
Jednostki).  

2. Zamówienie nie obejmuje udzielenia Licencjobiorcy licencji na użytkowanie oprogramowa-
nia komputerowego Sigma (w zakresie funkcjonalnym do gromadzenia i analizy danych or-
ganizacji jednostek oświatowych przygotowanych za pomocą Programu oraz do  konstru-
owania planów finansowych i analizy wykonania planów finansowych), wykorzystywanego 
w organie prowadzącym jednostki oświatowe Licencjobiorcy, do której Licencjobiorca ma 
prawo do korzystania na podstawie odrębnej umowy.  

3. Licencja wskazana w pkt. 1 zostanie udzielona na poniższych warunkach:
1) udostępnienie Programu za  pośrednictwem  Internetu wraz  z  odpowiednio 

skonfigurowanym dostępem dla każdej z Jednostek;
2) udostępnienie Programu poprzez  Platformę  systemu  vEdukacja; w ramach  umowy 

Licencjobiorca nabędzie prawo do używania Platformy systemu vEdukacja;
3) licencjodawca będzie administrował Programem;
4) licencjodawca  i  jego  podwykonawcy  będą  wypełniali  wszelkie  obowiązki  wynikające 

z przepisów o ochronie danych osobowych;
5) licencjodawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie serwerów, na których działa Program 

wraz z bazą danych;
6) licencjodawca  zapewni  Licencjobiorcy  komunikację  z  Programem za  pomocą 

bezpiecznych połączeń szyfrowanych;
7) licencjodawca udostępni Program wraz z możliwością obsługi podpisu kwalifikowanego 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, 
8) licencjodawca zagwarantuje, aby Program był na bieżąco aktualizowany do najnowszych 

wersji  i  był dostosowany do zmian ustawodawstwa obowiązującego na terytorium RP 
w całym okresie obowiązywania umowy; 

9) licencjodawca zapewni, aby kopie danych Licencjobiorcy znajdujących się na serwerze, 
na  którym  udostępniony został  Program, sporządzane były  raz  dziennie  oraz  były 
przechowywane co najmniej przez 10 dni  - kopie danych będą odtwarzane w wypadku 
awarii serwera.

4. Licencjodawca oświadczy, iż przejmie na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki  finansowe  wynikające  z  jakichkolwiek  roszczeń  właścicieli  praw  autorskich  oraz 
zobowiąże  się  do  respektowania  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia  4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), 
powstałych w związku z realizacją umowy;

5. W  okresie  obowiązywania  umowy,  Licencjobiorca będzie  miał  prawo do jednorazowego 
zlecenia odtworzenia bazy danych Programu w ramach opłaty licencyjnej,  a w przypadku 
kolejnych zleceń odtworzenia bazy danych Programu opłata wyniesie nie więcej niż 600 zł 
brutto za każde odtwarzanie.  

6. Licencjobiorca wyrazi  zgodę  na wymianę danych pomiędzy  Programem a oprogramowa-
niem komputerowym Sigma, wykorzystywanym w organie prowadzącym jednostki oświato-
we Licencjobiorcy, a także wyrazi zgodę i  zawnioskuje  o  przyznanie dostępu do danych 
Programu pracownikom organu prowadzącego  jednostki  oświatowe  Licencjobiorcy, odpo-
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wiedzialnego za nadzór nad Jednostkami.  
7. Opłata licencyjna będzie  opłacana przez Licencjobiorcę w 2 ratach, na podstawie faktur 

VAT wystawianych przez Licencjodawcę.  

II.   U  sług  a   serwisow  a  :  
1. Licencjobiorca  w  ramach  umowy  licencyjnej  nabędzie  prawo  do  korzystania  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług serwisowych, tj. 
zgłaszania  awarii,  błędów,  przypadków  niestabilnej  pracy  Programu  i  uzyskiwania 
wyjaśnień oraz zasięgania krótkich porad ściśle związanych z użytkowaniem  Programu, 
do  świadczenia  których  zobowiąże się  licencjodawca.  Usługi  serwisowe  świadczone 
w ramach  umowy  licencyjnej  nie  będą obejmowały udzielania  porad  prawnych,  nauki 
posługiwania się Programem i świadczenia usług związanych z jego wdrożeniem. 

2. Licencjodawca  zobowiąże się do usuwania  awarii,  błędów,  przyczyn  niestabilnej  pracy 
Programu  leżących  po  stronie  Programu,  w  terminie  14 dni  roboczych od  przyjęcia 
zgłoszenia przesłanego na wskazany adres e-mail lub przyjętego telefonicznie. 

2 z 2


	I. Usługa licencyjna:
	1. Licencjodawca udzieli na rzecz Gminy Lublin (dalej: Licencjobiorcy) licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego Sigma w części organizacyjnej Arkusz (dalej: Program) przez każdą z 72 wymienionych w ogłoszeniu jednostek (dalej Jednostki).  
	1) udostępnienie Programu za pośrednictwem Internetu wraz z odpowiednio skonfigurowanym dostępem dla każdej z Jednostek;
	2) udostępnienie Programu poprzez Platformę systemu vEdukacja; w ramach umowy Licencjobiorca nabędzie prawo do używania Platformy systemu vEdukacja;
	3) licencjodawca będzie administrował Programem;
	4) licencjodawca i jego podwykonawcy będą wypełniali wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych;
	5) licencjodawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie serwerów, na których działa Program wraz z bazą danych;
	6) licencjodawca zapewni Licencjobiorcy komunikację z Programem za pomocą bezpiecznych połączeń szyfrowanych;
	7) licencjodawca udostępni Program wraz z możliwością obsługi podpisu kwalifikowanego  weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, 
	8) licencjodawca zagwarantuje, aby Program był na bieżąco aktualizowany do najnowszych wersji i był dostosowany do zmian ustawodawstwa obowiązującego na terytorium RP w całym okresie obowiązywania umowy; 
	9) licencjodawca zapewni, aby kopie danych Licencjobiorcy znajdujących się na serwerze, na którym udostępniony został Program, sporządzane były raz dziennie oraz były przechowywane co najmniej przez 10 dni - kopie danych będą odtwarzane w wypadku awarii serwera.
	4. Licencjodawca oświadczy, iż przejmie na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich oraz zobowiąże się do respektowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją umowy;
	II. Usługa serwisowa:
	1. Licencjobiorca w ramach umowy licencyjnej nabędzie prawo do korzystania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług serwisowych, tj. zgłaszania awarii, błędów, przypadków niestabilnej pracy Programu i uzyskiwania wyjaśnień oraz zasięgania krótkich porad ściśle związanych z użytkowaniem Programu, do świadczenia których zobowiąże się licencjodawca. Usługi serwisowe świadczone w ramach umowy licencyjnej nie będą obejmowały udzielania porad prawnych, nauki posługiwania się Programem i świadczenia usług związanych z jego wdrożeniem. 
	2. Licencjodawca zobowiąże się do usuwania awarii, błędów, przyczyn niestabilnej pracy Programu leżących po stronie Programu, w terminie 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przesłanego na wskazany adres e-mail lub przyjętego telefonicznie. 

