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Załącznik nr 8 

UMOWA Nr SM/02/2020   W Z Ó R 

 

                  zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie 

Lubelskim, ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000127373, kapitał zakładowy: 28 105 000,00 zł. 

NIP 921-00-10-133, Regon 950177059, reprezentowanym  przez: 

  

       1. mgr Renatę Miziuk  -  Prezesa  Zarządu - Dyrektora 

       2. inż. Wiesława Drążka -  Wiceprezesa  Zarządu - Dyrektora Technicznego   

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

………………………………………….. z siedzibą w 

………………………………………………. 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

…………………………………………………………………………., Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………...  

Wartość Kapitału Zakładowego: ………………………; NIP …………………………, 

REGON ………………….. 

 

reprezentowaną przez ………………………………………………… 

 

zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ, 

 

o następującej treści:  

 

 

§ 1 

        Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania infrastrukturą 

sieciową i Oprogramowania Bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego 

funkcjonowania i eksploatacji Systemu. Wdrożenie obejmuje,  w szczególności:  

1. Dostawę oprogramowania GIS, do zarządzania infrastrukturą techniczną sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej,  

2. Przeprowadzenie integracji danych z systemu ZSI firmy posiadanego przez 

Zamawiającego w zakresie: 

a. kontrahenta (ID kontrahenta, nazwa kontrahenta i inne), 

b. posesji (ID posesji, adres posesji) 
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c. wodomierza (adres montażu, data montażu, data legalizacji, dane techniczne 

wodomierza, nr wodomierza, nr plomby) - historia montaży prezentowana z 5 

ostatnich lat, 

d. odczytu (data odczytu, wartość odczytu, zużycia, typ odczytu) - odczyty prezentowane 

z 5 ostatnich lat, 

e. umowy (numer umowy, data obowiązania umowy, typ umowy), 

3. Wdrożenie zintegrowanych z systemem GIS modułów: 

a. dyspozytorskiego, służącego do prowadzenia rejestru/ewidencji prac na sieciach 

b. przeglądu hydrantów 

c. wydruków 

d. mobilnego GIS (4 licencje) 

4. Dostawę licencji umożliwiających legalne korzystanie Zamawiającego z dostarczonego 

oprogramowania, 

5. Migrację danych wektorowych i rastrowych do systemu przekazanych przez 

Zamawiającego, 

6. Instalację oraz konfigurację oprogramowania na sprzęcie i serwerach dostarczonych przez 

Wykonawcę, 

7. Wdrożenie mechanizmu obsługi kopii zapasowych danych, 

8. Dostarczenie nośnika z systemem 

9. Dostarczenie dokumentacji programu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, 

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemów, 

11. Zapewnienie Zamawiającemu ………. miesięcznej opieki gwarancyjnej. 

12. Dostarczenie dla Zamawiającego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją w Roz. 2 pkt. 2.7. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia, że System jest zgodny z wymogami zawartymi w: 

1.1 art. 7d pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne               

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),  

1.2 art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

 (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 177),  

1.3 art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346),  

1.4 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, 

zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 

z 2018 r.  poz. 29),  

1.5  ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781). 

 

§ 3 

1. Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:  

1.1 System – część wizualna, serwer aplikacji oraz centralna baza danych GIS. 

1.2 GIS – System Informacji Geograficznej. 

1.3 System Mobilny/Mobilny GIS – System GIS dedykowany specjalnie na urządzenia 

mobilne działający w trybie Offline lub Online; lub Offline oraz Online 

1.4 Oprogramowanie – System oraz System Mobilny GIS. 
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1.5  Baza Centralna GIS/Oprogramowanie Bazodanowe –  centralna baza danych 

GIS. Baz danych klasy SQL ( np. Oracle, MsSQL, PostgreSQL)”.  

1.6 Mobilna Baza GIS – baza danych zlokalizowana na urządzeniach mobilnych. 

Zawiera tylko niezbędne dane graficzne oraz informacje o awariach potrzebne na 

urządzeniach mobilnych. 

1.7 Dane graficzne – cyfrowe pliki map wektorowych z podziałem na warstwy, cyfrowe 

pliki map rastrowych, biblioteki, style linii, zgodne z wymaganiami branżowymi                      

i geodezyjnymi,  

1.8 Oprogramowanie Osób Trzecich - Java Runtime Environment, Jetty - serwer www 

oraz kontener klas Javy, 

1.9  Usługa – jakakolwiek czynność wykonana przez wykonawcę dla zamawiającego 

(instalacja Systemu, serwis, przeprowadzenie prac analitycznych i wdrożeniowych, 

testowanie, modyfikacje i inne). 

1.10 Wdrożenie – wszelkie czynności wykonywane przez wykonawcę od momentu 

instalacji do momentu poprawnego działania Systemu wraz z przeprowadzeniem 

szkoleń w siedzibie zamawiającego, których celem jest samodzielna eksploatacja 

Systemu przez pracowników zamawiającego. 

1.11 Optymalne działanie Systemu – w pełni zintegrowane funkcjonowanie Systemu 

zapewniające pełną realizację zadań przewidzianych w dokumentacji Systemu, 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, ochronę przed utratą danych, 

zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. 

1.12 Dodatkowe usługi informatyczne – modyfikacje Systemu wynikające  z 

wymagań zamawiającego wprowadzane przez wykonawcę, po zakończeniu 

wdrożenia, tj. prace programowe, serwisowe i szkolenia. 

1.13 Aktualizacja – zmiana wprowadzana przez wykonawcę do Systemu, wynikająca               

z czynników niezależnych od wykonawcy, np. ze zmian przepisów prawa. 

1.14 Upgrade – zmiana wersji Systemu stanowiąca jego uaktualnienie związane               

z jego rozwojem. 

1.15 Wada nośników oprogramowania – wada ukryta (np. wada fabryczna) 

nośników oprogramowania, niemożliwa do wykrycia podczas ich odbioru, 

skutkująca ich nieprawidłowym działaniem w stosunku do działania 

wymaganego. 

1.16 Usterka – nieprawidłowa praca Systemu, inna niż awaria, w szczególności 

polegająca na: wykonywaniu niepoprawnych operacji, nie wykonywaniu operacji, 

jakie zostały przewidziane w instrukcji obsługi programu i/lub w SIWZ, 

obniżonej wydajności pracy infrastruktury Systemu GIS, niestabilnej pracy 

Systemu GIS. Wystąpienie usterki umożliwia korzystanie z Systemu w zakresie 

funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności zamawiającego. 

1.17 Awaria – brak pracy Systemu lub jego nieprawidłowa praca, uniemożliwiająca 

zamawiającemu czasowe lub trwałe korzystanie z Systemu w zakresie funkcji 

niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. 

1.18 Serwis gwarancyjny – nieodpłatny serwis techniczno-merytoryczny świadczony 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przez ……. miesięcy po zakończeniu 

wdrożenia. 

1.19 Instrukcja K1 – instrukcja techniczna określająca zasady opracowania 

podstawowej mapy kraju, zwanej mapa zasadniczą w postaci klasycznej lub 
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numerycznej, na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 24-03-1999 r. – 

Wykaz standardów technicznych. 

1.20 Instrukcja G5 – instrukcja techniczna określa normy techniczne dotyczące 

zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wykonywania 

opracowań geodezyjnych dla celów prawnych. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wdrożenia Systemu, tj. instalacji, konfiguracji, 

integracji, szkolenia, gwarancyjnej opieki serwisowej, w tym do: 

1.1 opracowania koncepcji wdrożenia Systemu,  

1.2 skonfigurowania Systemu na sprzęcie komputerowym, m.in.: 

1.2.1 określenia uzgodnionej symboliki,  

1.2.2 utworzenia dedykowanych formularzy, szablonów wydruków,  

1.2.3 założenia domyślnego projektu, 

1.3 dokonania migracji warstw rastrowych do Systemu, 

1.4 zaimportowania danych wektorowych przekazanych przez Zamawiającego, przy 

pomocy interfejsu umożliwiającego odczytanie danych (format danych np. *.shp, 

*.dxf, *.gml), 

1.5 przeprowadzenia szkolenia dla minimum trzech grup użytkowników,                                   

tj. administratora Systemu, operatorów map, użytkowników „przeglądających dane, 

przy czym:  

1.5.1 Administrator Systemu ma kompetencje tworzenia kont nowych 

użytkowników  i zarządzania ich uprawnieniami, 

1.5.2 Operator mapy ma możliwość edycji mapy cyfrowej,  danych opisowych oraz 

dostęp do wszystkich funkcji i narzędzi Systemu, 

1.5.3 Użytkownik przeglądarki ma możliwość przeglądu danych graficznych                                  

i opisowych, tworzenia raportów i zestawień.  

1.6 Ilość godzin przeznaczona na szkolenie wyniesie min. 36 godzin (16 godzin – 

administracja i edycja danych; 20 godzin – użytkownicy). Czas poświęcony 

poszczególnej grupie uzależniony będzie od potrzeb szkoleniowych użytkowników,   

1.7 zapewnienia bezpłatnej ……… miesięcznej opieki gwarancyjnej, obejmującej błędy 

w działaniu systemu. Błędy w funkcjonowaniu Systemu, mające charakter 

powtarzalny i niezależne od wad sprzętu komputerowego lub sposobu 

skonfigurowania, Wykonawca usunie w ciągu 2 dni po pisemnym zgłoszeniu błędu 

po przez mail: ………………….., fax: …………………….., lub Internetowe biuro 

zgłoszeń pod adresem ………………………………………………. 

1.8 bezpłatnego dostarczania w okresie opieki gwarancyjnej aktualizacji Systemu 

wynikającej ze zmieniających się przepisów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw lub 

Monitorze Polskim. Termin tych aktualizacji będzie możliwie najkrótszy po 

ogłoszeniu zmian w przepisach i będzie uzależniony od zakresu i jakości zmian.             

Nie przekroczy 1 miesiąca od chwili wejścia w życie zmienionych lub nowych 

przepisów, 

1.9 dostarczenia nośników z Systemem oraz wymaganych licencji, uprawniających 

Zamawiającego do legalnego korzystania z Systemu, 

1.10 dostarczenia dokumentacji Systemu w wersji papierowej oraz w formie  

elektronicznej  na nośnikach fizycznych. 

 

https://www.kartgis.com.pl/customer_crm/
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§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest: …………………………….., 

e-mail……………………………., tel. ……………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy jest: ……………………………. 

e-mail: …………………………..,   tel. ………………………………… 

 

§ 6 

1. Szczegółowy zakres funkcjonalności Systemu zawarty jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków  Zamówienia stanowiącej załącznik  do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. Wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie                                  

z  obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną. 

1.2. Kontaktowania się w sprawach szczegółowych będących przedmiotem umowy                           

z upoważnionymi osobami Zamawiającego. 

1.3. Niezwłocznego wykonania prac będących przedmiotem umowy w zakresie: 

1.3.1. bieżącego usuwania usterek, 

1.3.2. usuwania zagrożeń w utrzymaniu ciągłości pracy oprogramowania GIS. 

1.4. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach 

oraz zagrożeniach w eksploatowanym oprogramowaniu GIS. 

1.5. Zachowania należytej ostrożności w kwestii ochrony danych gromadzonych                   

w Systemie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

2.1. Udostępnienia Wykonawcy zdalnego dostępu do sieci komputerowej Zamawiającego 

poprzez utworzenie kanału VPN lub IPSEC. 

2.2. Uzgadniania na bieżąco spraw technicznych i organizacyjnych w sprawach 

wykonawstwa prac, będących przedmiotem umowy z upoważnionymi 

przedstawicielami Wykonawcy. 

2.3. Udostępniania Wykonawcy posiadanych danych technicznych oraz dokumentacji 

technicznej.  

2.4. Uwzględniania na bieżąco spraw technicznych i organizacyjnych dotyczących 

wykonawstwa prac będących przedmiotem umowy. 

 

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Powyższe nie ma ograniczeń 

czasowych i nie wygasa po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W przypadku zaś 

naruszenia powyższego obowiązku, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej  

z tego tytułu szkody u Zamawiającego, w pełnej jej wysokości, na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego.  

 

2. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia 

informacji publicznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej.  
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§ 8 

 

1. W okresie gwarancji wykonawca w szczególności: 

        1.1.Zapewnieni poprawne działanie systemów. 

        1.2.Stały audyt nad Systemem w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami 

              prawa oraz przygotowanie nowych wersji Systemów w przypadku ich zmian. 

        1.3.Pomoc w diagnostyce problemów związanych z działaniem Systemów. 

        1.4.Instalację poprawek związanych z błędami Systemów. 

        1.5.Implementację poprawek bazy danych likwidujących błędy Systemów. 

        1.6.Zaimplementowanie mechanizmu kopii zapasowych. 

        1.7.Pomoc techniczną (pomoc telefoniczna, mailowa, poprzez specjalny portal 

              wystawiony dla użytkowników oprogramowania) – hot-line w dni robocze 

              w godz. 7:00 - 15:00. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie, sprzęt komputerowy,  

spełniają wymagania wynikające z treści niniejszej Umowy oraz  powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, są wolne od wad fizycznych  i prawnych.   

3. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres ………………. 

miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

Na dostarczone oprogramowanie osób trzecich, gwarancja będzie świadczona na zasadzie 

gwarancji producenta. 

4. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  

za wady Przedmiotu Umowy na okres równy okresowi gwarancji jakości. Uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji jakości. Wykonawca w okresie rękojmi ponosi pełną odpowiedzialność za 

wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści będące 

następstwem ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.  

5. Wszelkie uzasadnione koszty usuwania wad, zaistniałych w okresie obowiązywania  

gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz koszty obsługi serwisowej, w całości obciążają 

Wykonawcę.  

 

 

§ 9 

Podstawą zakończenia wdrożenia Systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową                            

i oprogramowania bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego 

funkcjonowania i eksploatacji systemu, będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. 

 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie regulowane na podstawie prawidłowo 

   wystawionej faktury VAT. 

2.Zapłata za fakturę nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania 

 przez    Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy.  

 

Bank: ………………………………… 

Nr rachunku: ………………………………………. 
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3.Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

4. Oferowana cena ryczałtowa: 

   - Wartość netto  …................................................. zł.  

    (słownie: ....................................................................................................................... zł.) 

   - Cena  brutto: .......................................................zł. 

    (słownie:.........................................................................................................................zł.) 

   - Podatek VAT  (….%)  ………………………… zł. 

   (słownie:.........................................................................................................................zł.)  

5. Strony zgodnie oświadczają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie 

rachunku, o którym mowa w ust. 2 pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za 

szkody będące następstwem zaniechania zawiadomienia, zmiana w tym zakresie nie będzie 

stanowiła zmiany niniejszej umowy. 

7. W razie zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT Strony dopuszczają 

możliwość zmian cen brutto określonych w umowie, których powyższe zmiany będą 

dotyczyć. 

 

§ 11 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania  do    30.11.2020 r. 

 

 

 

§ 12 

1. W razie nie wykonania w terminie lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo do: 

a. odstąpienia od umowy, 

b. dochodzenia zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 4. 

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, jej kwota będzie potrącona 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki            

w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 4. 

 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazywania Zamawiającemu utworów 

wchodzących w skład Dokumentacji lub którejkolwiek ich części będzie dysponował 

prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów na wszelkich istniejących w tej chwili 

polach eksploatacji.  Z chwilą podpisania Protokołu odbioru, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia 
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woli, na czas nieoznaczony, niewyłącznych licencji do nieograniczonego w czasie i 

terytorium korzystania z utworów wchodzących w skład Systemu na polach eksploatacji 

wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą udzielenia licencji do utworów, o 

których mowa powyżej, w przypadku dostarczenia Systemu lub Dokumentacji na 

nośnikach, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwory, co do których następuje udzielenie licencji.  

2. Udzielenie licencji do Dokumentacji następuje na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach i egzemplarzach, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym na kasetach, płytach, techniką cyfrową, 

magnetyczną, światłoczułą, optyczną, zapisu komputerowego, 

c) przetwarzanie, opracowywanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób, 

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Systemu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera,  

f) prawo udostępniania go do korzystania przez osoby trzecie na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w Umowie dla potrzeb związanych z działalnością 

Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu  z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji itd.  

4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach  

(w tym update, upgrade), z tym że prawa licencyjne do zmienionych utworów, 

Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia za korzystanie z utworów wchodzących w skład Systemu lub 

Dokumentacji.  

6. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przekazania Zamawiającemu na czas 

nieoznaczony, niewyłącznych licencji na dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 

umowy Oprogramowanie Osób Trzecich i Oprogramowanie Bazodanowe. Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu, bez dodatkowego oświadczenia, licencje na Oprogramowanie 

Osób Trzecich i Oprogramowanie Bazodanowe dostarczone w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy, na warunkach określonych przez producenta Oprogramowania Osób 

Trzecich i Oprogramowania Bazodanowego. Przekazane licencje są niewyłączne udzielone 

na czas nieoznaczony i uprawniają Zamawiającego do zainstalowania i korzystania z 

Oprogramowania Osób Trzecich we własnym imieniu i na własne potrzeby, na sprzęcie 

Zamawiającego, przynajmniej na następujących polach eksploatacji: 

7. Oprogramowanie Osób Trzecich – licencja na następujących minimalnych polach 

eksploatacji: 
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a) używanie przez Zamawiającego dla potrzeb prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności, 

b) wykonanie kopii w celach archiwizacji, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera,  

d) korzystanie z praw określonych w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1231 ze zm.). 

8. Oprogramowanie Bazodanowe – licencja na następujących minimalnych polach 

eksploatacji: 

a) używanie przez Zamawiającego na potrzeby wdrożenia Systemu i jego 

funkcjonowania dla potrzeb prowadzonej przez Zamawiającego działalności, 

b) wykonanie kopii w celach archiwizacji, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera,  

d) korzystanie z praw określonych w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                

o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2019 r.  poz. 1231 ze zm.). 

9. Inne wymagania Zamawiającego dotyczące licencji na Oprogramowanie:  

a) licencje mają być bezterminowe, 

b) zasady licencjonowania muszą być określone w taki sposób, aby warunki licencji nie 

były uzależnione od sprzętu bądź środowiska (deweloperskie, testowo-szkoleniowe, 

produkcyjne, zapasowe itp.) i umożliwiały zmiany sprzętu i środowiska bez zmiany 

ceny i parametrów licencji, 

c) Zamawiający nie dopuszcza, aby umowy licencyjne zawierały kary umowne na rzecz 

licencjodawcy, 

d) licencje nie mogą przewidywać możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy licencyjnej za wyjątkiem przypadków przewidzianych bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanych w zdaniach następnych. 

Zobowiązanie Wykonawcy, że w przypadku kiedy Zamawiający w sposób istotny 

naruszy postanowienia umowy licencyjnej i pomimo pisemnego zawiadomienia o 

dokonaniu naruszenia nie naprawi tego w terminie 30 dni od otrzymania 

zawiadomienia, Wykonawca poinformuje ponownie Zamawiającego o dokonaniu 

naruszenia w sposób pisemny. Jeżeli w terminie kolejnych 30 dni od otrzymania 

ponownego zawiadomienia Zamawiający w dalszym ciągu nie naprawi naruszenia 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, 

e) Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z 

tytułu naruszenia praw autorskich, w sytuacji jeżeli produkty dostarczone przez 

Wykonawcę naruszają prawa autorskie osób trzecich. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego 

w związku z podniesieniem wobec niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z 

naruszeniem praw autorskich. 
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f) Zamawiający nie dopuszcza aby licencje zawierały jakiekolwiek postanowienia 

wykluczające lub ograniczające zakres uprawnień Zamawiającego określonych w 

niniejszych wymaganiach. 

10. W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą podpisania Protokołu odbioru bez uwag, 

Wykonawca bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, 

udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony niewyłącznej licencji do nieograniczonego 

w czasie i terytorium korzystania z Systemu oraz Mobilnego Systemu GIS powstałego w 

wyniku prac programistycznych i wdrożeniowych niezbędnych do zgodnej z 

wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy. Z chwilą udzielenia licencji, 

Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego 

następuje udzielenie licencji.  

11. Udzielenie licencji na System, następuje na poniższych polach eksploatacji: 

a) stosowanie i używanie przez Zamawiającego dla potrzeb prowadzenia jego 

działalności w nieograniczonej liczbie użytkowników i urządzeń, 

b) używanie przez pracowników Zamawiającego w sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji umów zawieranych przez 

Zamawiającego,  

e) wielokrotne wykorzystywanie w działaniach marketingowych i Public Relations, a 

także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 

działalności, a także przedmiotów jego własności,  

f) publikowanie części lub całości, 

g) wykonanie kopii w celach archiwizacji, 

h) wykonywanie backupów. 

i) wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne używanie lub używanie i 

pobieranie pożytków w obrębie grupy kapitałowej Zamawiającego w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości. 

12. Udzielenie licencji na Mobilny System GIS, następuje na poniższych polach eksploatacji: 

a) stosowanie i używanie przez Zamawiającego dla potrzeb prowadzenia jego 

działalności w nieograniczonej liczbie użytkowników, 

b) stosowanie i używanie na 4 urządzeniach, 

c) używanie przez pracowników Zamawiającego w sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera/tabletu, 

e) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji umów zawieranych przez Zamawiającego, 

f) wielokrotne wykorzystywanie w działaniach marketingowych i Public Relations, a 

także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 

działalności, a także przedmiotów jego własności,  

g) rozpowszechnianie w programach i audycjach, 

h) wykonanie kopii w celach archiwizacji, 

i) wykonywanie backupów, 
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13. Zamawiający nie ma prawa dokonywać dystrybucji, wypożyczać, wydzierżawiać, lub 

przenosić praw do Oprogramowania na rzecz osób trzecich bez wiedzy i uprzedniej, 

pisemnej, pod rygorem nieważności zgody Wykonawcy. 

14. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.  

 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany: 

      1) terminu wykonania zawartej umowy w następujących przypadkach: 

         a) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę,  

b) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, z jednoczesnym ustaleniem wartości robót 

wyłączonych  i związanym  z tym zmniejszeniem wynagrodzenia ryczałtowego 

należnego Wykonawcy. 

         c) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

            w zakresie   mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

        d) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 

            wyższej tj.   niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony,   

która się na nie  powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności 

nie można było   przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

     Pod  pojęciem  siły  wyższej  na  potrzeby  niniejszego  warunku,  rozumieć  należy  

zdarzenie zewnętrzne: 

   - o charakterze niezależnym od stron, 

   - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

   - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

     należytej    staranności, 

   - którego nie można przypisać drugiej stronie. 

    3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

    4) zmiana sposobu świadczenia: zmiany technologiczne: 

        a) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających 

           na zaoszczędzeniu kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

        b) pojawienie  się  nowszej  technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na 

          zaoszczędzeniu czasu realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu  

          umowy, 
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      c)  konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  

rozwiązań   technicznych czy technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby 

zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziłoby  niewykonaniem  lub  wadliwym  

wykonaniem   przedmiotu umowy, 

      d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  

          technicznych  lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa. 

3. Inne zmiany niż wymienione w pkt. 2. w następujących sytuacjach: 

    a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.  

3. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji prac objętych niniejszą umową poddane zostaną 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

  

 

           ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 

 

 
   ……………………………………..                                                                  ………………………………….. 

                       ( podpis )                                                                                                  ( podpis ) 

   
 


