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Pytanie
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i 
wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z 
systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu bardzo proszę o 
wyjaśnienie poniższej kwestii.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące sformułowania: 
3.1. [...] Zamówienie obejmuje także przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do 
wielokrotnego wykorzystania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi [...]:
7) przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego oraz elementów 
graficznych serwisu internetowego oraz oprogramowania komputerowego - Systemu 
Zarządzania Treścią (CMS) - dostarczanego przez Wykonawcę, [...] 

§ 3 
Obowiązki Stron 

3. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy przy wykorzystaniu 
materiałów, utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, a w 
szczególności nie naruszając dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, 
praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw 
własności intelektualnej, a także danych osobowych osób trzecich.[...] 
4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania będą mu przysługiwać autorskie prawa 
majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego oraz 
oprogramowania komputerowego- Systemu Zarządzania Treścią (CMS), […]

§ 7 
Przeniesienie praw autorskich do Przedmiotu Umowy 

Z dniem odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy ( w trybie określonym w § 4 
ust. 4, 6 i 11) rozumianego jako zaakceptowanie przez Zamawiającego serwisu 
internetowego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych do powstałych w wyniku wykonania umowy utworów
tj.: projektu graficznego, jak również oprogramowania komputerowego wraz z kodem 
źródłowym i wynikowym HTML/CSS, w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, w zakresie adaptacji, przeróbek, tłumaczeń na polach 
eksploatacji obejmujących:".

W opinii naszego zespołu zapis paragrafu 7 załącznika nr 11, a dokładnie "w tym wyłączne 
prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich" całkowicie dyskwalifikuje 
licencje publiczne, na których oparte są takie rozwiązania jak Wordpress (GNU GPLv2), 
Joomla (GNU GPL), Drupal (GNU GPL). Czy oznacza to, że użyte do realizacji zamówienia 
publicznego oprogramowanie komputerowe musi być w 100% autorskie?

http://www.gdynia.pl/


Odpowiedź
Zgodnie z zapisem par 3 ust 4 oraz par 7 projektu umowy będącego załącznikiem nr 11 do 
SIWZ, Wykonawca w chwili przekazania przedmiotu umowy musi przenieść autorskie prawa 
majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych do oprogramowania komputerowego Systemu Zarządzania Treścią (CMS). 
Systemy oparte na licencji publicznej nie spełniają warunków opisanych w załączniku nr 11 
do SIWZ.


