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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA UMOWY 
 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) i regulaminu wewnętrznego  - w wyniku rozstrzygnięcia ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr ZGK/ZO/06/2021  
pn. Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji geograficznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii. 

 
 
 
 
 

§ 1 
 Definicje 

 
 

Zamawiający – zlecający zakup i  wykonanie usługi. 
 
Wykonawca  -  dostawca realizujący wykonanie umowy. 

 
Konto - należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Platformę GIS wraz 
z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może 
korzystać z Platformy GIS. 
 
Administrator Konta - wyznaczona przez Zamawiającego osoba prawna lub fizyczna 
posiadająca pełnię praw administracyjnych Konta; w ramach Umowy Administratorem 
Konta będzie pracownik wyznaczony przez Zamawiającego. 
 
Użytkownik Konta - osoba prawna lub osoba fizyczna, która otrzymała dostęp do 
Platformy GIS od Wykonawcy lub od Administratora Konta, bez uprawnień 
administratora. 
 
Liczba Użytkowników - łączna liczba Administratorów Konta i Użytkowników Konta, 
którzy posiadają Dostęp Do Platformy GIS ze strony Zamawiającego.  
 
Dane Przestrzenne – informacja o rzeczywistym obiekcie, przechowywana w 
Platformie GIS w postaci geometrycznej z informacją o lokalizacji (współrzędne 
geograficzne) wraz z danymi opisowymi (atrybuty). 
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Platforma GIS - należy przez to rozumieć zbiór programów komputerowych, do 
których dostęp otrzymuje Użytkownik Konta i Administrator Konta w ramach niniejszej 
umowy poprzez portal internetowy ……………………………………działający pod adresem 
internetowym …………………………………(wraz z subdomenami) prowadzony przez Wykonawcę.  
 
Aplikacja Mobilna - Część Platformy GIS przeznaczona do instalowania na 
urządzeniach mobilnych z Systemem…………………………….. 
 
Wtyczka ……………..do …………………- Część Platformy GIS przeznaczona do instalacji jako 
wtyczka (dodatek) do oprogramowania…………………………... 
 
Dostęp Do Platformy GIS - możliwość zalogowania się do systemu …………………….za 
pomocą indywidualnego loginu i hasła. 
 
Dzień Roboczy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem 
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy 
 
Model SaaS - Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) – model chmury 
obliczeniowej zlokalizowanej na serwerach hostowanych przez profesjonalne firmy 
hostingowe na terenie EU, w którym Platforma GIS jest przechowywana i wykonywana 
na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. 
 
GIS Manager – usługa wynajęcia specjalisty z zakresu GIS do usług na rzecz 
Zamawiającego. W ramach tej usługi Zamawiający może zlecić Wykonawcy prace z 
zakresu GIS. 
 
Dane – wszystkie dane w systemie …………………………….takie jak Dane Przestrzenne, 
informacje historyczne, dokumenty, załączniki, zdjęcia, filmy itp. 
 
Wdrożenie/adaptacja/implementacja – szereg działań niezbędnych do użytkowania 
Platformy GIS w praktyce, polegających na dostosowaniu …………………………do potrzeby 
użytkownika.  
 

§2 
 Postanowienia ogólne 

 
1. Umowa określa zasady udzielenia licencji i korzystania z Platformy GIS w modelu 

SaaS oraz z oferowanych przez Wykonawcę usług dodatkowych, jak również 
określa zakres praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Właścicielem licencji i Platformy GIS oraz podmiotem świadczącym usługi 
wskazane w Umowie jest Wykonawca. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności oraz możliwości 
techniczne konieczne do należytego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca może korzystać w ramach realizacji usług z podwykonawców, w tym 
specjalistycznych firm hostingowych dla serwerów, firm programistycznych w 
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zakresie GIS, aplikacji serwerowych, desktopowych czy mobilnych, firm 
szkoleniowych czy wdrożeniowych. 

5. Z wykorzystaniem Platformy GIS i na zasadach wskazanych w Umowie Wykonawca 
świadczy usługę dostępu do programu ………………………………..wyposażonego w niezbędne 
narzędzia pozwalające na zarządzanie Danymi Przestrzennymi w szczególności 
poprzez: 

a. dodawanie, usuwanie i edycję Danych Przestrzennych o sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, 

b. przechowywanie Danych Przestrzennych o sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, 

6. Umowa nie obejmuje prawa do instalowania i kopiowania oprogramowania 
Platformy GIS na własne komputery Zamawiającego z wyłączeniem Aplikacji 
Mobilnej oraz Wtyczki ……………………………………do QGIS. 

7. Dostęp do Platformy GIS  mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają 
prawa Administratora Konta lub Użytkownika Konta nadane – odpowiednio – przez 
Wykonawcę lub Administratora Konta. 

8. Warunkiem korzystania z Platformy GIS  jest podpisanie niniejszej umowy z 
Wykonawcą oraz jej obowiązywanie w trakcie użytkowania Platformy GIS.  

9. Wykonawca zapewni dedykowany adres internetowy, pod którym usługa będzie 
dostępna publicznie wraz z certyfikatem SSL do jej zabezpieczenia.  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie poufności, całości i 
kompletności danych, jeśli do naruszenia doszło w wyniku nieprawidłowych działań 
i zabezpieczeń Zamawiającego, jego Administratora Danych lub Użytkowników, w 
tym uzyskania dostępu do Platformy GIS poprzez urządzenia i konta użytkownika. 

 
 

§3 
 Wdrożenie/adaptacja/implementacja 

 
1. W ramach niniejszej umowy zostaną wykonane następujące działania/czynności 

(niepotrzebne skreślić lub uzupełnić): 
a. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której produktem jest plan 

wdrożenia 
b. przygotowanie bazy danych (Danych Przestrzennych) - cyfryzacja sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej + ciepłownicza = 350 km  
c. prace programistyczne w zakresie integracji z systemami Zamawiającego 
d. szkolenie z obsługi oprogramowania 
e. scenariusze wdrożeniowe (testy użytkowników) 

2. W ramach umowy Zamawiający zamawia usługę GIS Manager w wymiarze godzin 5 
(słownie pięć ) miesięcznie  

3. Wynagrodzenie za działania opisane w ust. 1 do 3 będzie podlegała opłatom 
miesięcznym zgodnie z ofertą stanowiąca załącznik do umowy.  

 
 
 
 

http://www.zgkgk.pl/
mailto:zgk@post.pl


 
 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul .Św. Antoniego 1, 
05-530 Góra Kalwaria, www.zgkgk.pl; e-mail: zgk@post.pl, KRS: 0000255111, NIP: 1231079746, REGON: 140522187 

 

4 
 

§5 
 Prawa i obowiązki Stron 

 
1. Wykonawca  zastrzega sobie prawo do: 

a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi, na czas nie dłuższy niż 6 h 
(słownie: sześć godzin) w celach rozbudowy systemu lub konserwacji 
sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników drogą mailową na 
co najmniej 3 dni przed datą prowadzonej konserwacji lub rozbudowy, 

b) wysyłania na adresy e-mail Administratorów oraz Użytkowników Konta 
komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy GIS  
Aplikacji Mobilnej oraz informacji o bieżących ofertach Wykonawcy, 

c) Wykonawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu 
funkcjonowania Platformy GIS i Aplikacji Mobilnej, stosownie do zakresu i 
warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do 
posiadanych możliwości technicznych, 

d) zablokowania Konta na okres istnienia zaległości finansowych w przypadku 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dwa okresy płatności, pod warunkiem 
uprzedniego wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego co najmniej 30 
dniowego terminu na  zapłatę zaległości.   

e) dezaktywacji konta i usunięcia danych w przypadku  nieuregulowania 
zaległości w terminie  3 miesięcy od daty zablokowania Konta,   

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) sposób, w jaki będą wykorzystywane Konta przez Administratorów,  

Użytkowników Konta, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody 
zarówno dla Zamawiającego lub podmiotów trzecich.  

b) treści i inną zawartość przesyłanych danych, 
c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie, przez osoby trzecie, hasła 

Administratora lub Użytkownika Konta, 
d) przerwy w funkcjonowaniu Kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, także jako skutek działań i zaniechań podmiotów świadczących 
usługi zewnętrzne mające wpływ na działanie Platformy GIS i Aplikacji 
Mobilnej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom 
trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub celach 
utrzymania systemu w przypadku korzystania z usług podwykonawców. 

4. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność 
korzystania z Usługi, Użytkownik Konta zobowiązuje się zastosować do procedur 
weryfikacyjnych. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź 
ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik 
Konta, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Konta korzystanie z Platformy GIS i 
Aplikacji Mobilnej. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na prezentację znaków graficznych, w tym logotypów 
Wykonawcy na stronach WWW oraz w Aplikacji Mobilnej, w sposób pozwalający na 
ich rozpoznanie, a w szczególności w obszarze dolnej części strony WWW, 
ekranach z informacjami o programie.  
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7. Zamawiający ma prawo do umieszczenia swojego logotypu, w widocznym miejscu 
strony WWW usługi ………………………….GIS, w tym w górnej części strony (nagłówek). 

8. Wykonawca ma prawo w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie  
udostępnić Zamawiającemu, nowe wersje ………………………….GIS, w tym aktualizacji 
funkcjonalnych i poprawek błędów w ramach dostarczonych modułów i aktualnej 
oferty. 

9. Wykonawca oświadcza, że ma opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa 
informacji oraz stosuje zabezpieczenia swoich systemów zgodnie z 
obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca ma prawo wykonywać Umowę przy pomocy Podwykonawców.  
 

§5 
 Czas trwania umowy oraz Dostęp Do Platformy GIS  

 
1. Umowa zawarta jest na czas 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) 
2. Dostęp Do Platformy GIS Zamawiający otrzymuje według uzgodnionego 

harmonogramu, który stanowi załącznik do Umowy. Wykonawca informuje osobę 
kontaktową ze strony Zamawiającego o otrzymaniu Dostępu Do Platformy GIS oraz 
przekazuje jej login i hasło niezbędne do Dostępu Do Platformy GIS. 

3. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron: 
a. ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową; 
b. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec  miesiąca kalendarzowego. 
4. W przypadku rozwiązania umowy której, abonament obejmuje koszty licencji i/lub 

działania wymienione w §3 które, nie zostały rozliczone w abonamencie do czasu 
wypowiedzenia umowy, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia różnicy przed 
upływem okresu wypowiedzenia na podstawie oddzielnej faktury. Różnica 
zobowiązania to wynagrodzenie z §3 pkt 1 pomniejszone o sumę wpłat 
abonamentowych z §3 pkt 2. 

5. Zamawiający ma prawo w okresie wypowiedzenia umowy po opłaceniu wszystkich 
kosztów wynikających z umowy  pobrać swoje dane, w tym bazę danych GIS wraz z 
wszystkimi cyfrowymi danymi. Wykonawca skasuje dane i ich kopie po dokonaniu 
pobrania ich przez Zamawiającego na jego wniosek lub w terminie 30 dni od 
rozwiązania umowy. 

6. Po rozwiązaniu umowy (§5, pkt3) lub po zakończeniu czasu trwania umowy 
Zamawiający ma prawo korzystać z Platformy GIS zgodnie z licencją, utrzymując 
system we własnej infrastrukturze informatycznej lub w infrastrukturze 
informatycznej Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem systemu 
do infrastruktury Zamawiającego  lub koszty dalszego utrzymania Platformy GIS w 
infrastrukturze Wykonawcy będzie określać nowa umowa zgodna z oferta 
stanowiącą załącznik do umowy 
 

§6 
 Wynagrodzenie 

 
1. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za okres ……………….m-cy wynosi ; 
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 wartość brutto ……………………………………………..zł,  
 wartość netto  ………………………………………………zł  
 podatek VAT w wysokości ……………………….zł.  

2. Wynagrodzenie za świadczenie usług dostępu do Platformy GIS, będzie płatne 
miesięcznie z góry, w wysokości ; 

 brutto ………………………………………..zł słownie: 0/100,  
 netto ………………………………………….zł , 
 podatek VAT …………………………..zł zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

3. W opłacie zawarty jest koszt licencji, dostęp dla nielimitowanej liczby 
użytkowników oraz koszty usług dodatkowych zgodnie z zapisami §3 według cen z 
oferty stanowiącej załącznik do umowy.  

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował w terminie 14 
dni od dnia otrzymania drogą mailową na adres: …………………….. przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku niedotrzymania terminu 
płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w 
zapłacie. 

5. Należność z tytułu ww. wynagrodzenia płatna będzie przelewem na podany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Faktura zostanie wystawiona w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 
Opłata za Dostęp Do Platformy GIS płatna jest z góry. W przypadku rozwiązania 
umowy  w innym dniu niż ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, Wykonawca nie 
zwraca opłaty poniesionej z góry. 

7. Zamawiający oświadcza, że na podstawie § 3.1. Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 
zasad ich przechowywania, a także trybu udostępniania organowi podatkowemu 
lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2010, nr 249, poz. 1661 ze zm.) 
z dniem podpisania niniejszej umowy akceptuje otrzymywanie od Operatora faktur 
VAT w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej będą dostarczane 
pocztą elektroniczną na adres e-mail ……………………. Niniejsza zgoda może zostać w 
każdej chwili cofnięta wówczas stosownie do postanowień § 3.3. Rozporządzenia 
wystawca faktur VAT traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie 
elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu 
akceptacji. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we 
wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w 
Wykazie podatników VAT ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej tzw. "Białej liście podatników". W przypadku, gdy 
wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma 
prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście bez 
ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty. 

9. Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z 
art. 108 a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 
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§ 7 
Klauzula poufności 

 
1. Strony zobowiązują się bezterminowo do zachowania w ścisłej tajemnicy 

wszelkich Informacji poufnych uzyskanych w związku z prowadzonymi 
negocjacjami, zawarciem i realizacją Umowy. Obowiązkiem zachowania poufności 
objęte są w szczególności dane wprowadzone przez Zamawiającego do Platformy 
GIS . Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.  

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania, tak w okresie obowiązywania 
Umowy, jak również bezterminowo po jej zakończeniu, tajemnicy, co do danych, a 
także informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu 
Umowy, w tym technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych 
dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego 
drugiej Strony, w których posiadanie Strony weszły przy realizacji Umowy. 

3. Wszelkie poufne dane pozyskane przy realizacji Umowy, które już nie muszą być 
przechowywane w postaci papierowej lub jako informacje na komputerach 
Wykonawcy, zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Strony zapewniają równocześnie, że Informacje poufne zostaną zachowane w 
tajemnicy przez pracowników Stron oraz podmioty trzecie współpracujące. 

5. Ujawnienie jakichkolwiek Informacji poufnych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
drugiej Strony, chyba, że wynikać to będzie z obowiązujących przepisów prawa lub 
decyzji władz do tego uprawnionych. 

 
§ 8 

Ochrona danych 
 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, ……………………………….., zawarcia umowy o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych stosownie do wymogów art. 28 
RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w której to umowie zostaną 
zawarte zasady i zakres przetwarzania danych osobowych udostępnianych 
Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach realizacji  Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone przez Zamawiającego 
dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 
danych osobowych oraz w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych 
osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych w zakresie określonym w art. 28 RODO (Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
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4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych 
zapewniały należytą, wymaganą prawem ochronę przetwarzanych danych. 

5. W sytuacjach nadzwyczajnych nieprzewidzianych w Umowie, Wykonawca 
zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze 
ochronę danych osobowych oraz interes Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy spełnia wszystkie standardy 
zabezpieczeń wymagane przepisami prawa i zobowiązuje się do ochrony 
wszelkich danych Zamawiającego przetwarzanych w ramach realizacji Umowy.  

7. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne informacje, które 
zostaną określone przez jedną ze Stron jako poufne i których źródłem 
uzyskania jest druga Strona, a uzyskane zostały od niej w formach: ustnej, 
pisemnej, graficznej lub zawartej na nośnikach w formie elektronicznej, w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 9 

Gwarancja i wsparcie techniczne  
 

1. Wykonawca zagwarantuje właściwe funkcjonowanie produktów będących 
przedmiotem Umowy, przez okres obowiązywania Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczana usługa będzie objęte gwarancją producenta 
oraz wsparciem technicznym producenta. 

3. Wsparcie techniczne Platformy GIS obejmuje w szczególności:  
a) dostęp Zamawiającego do usługi wsparcia technicznego w dni robocze,  
b) możliwość zgłaszania przez Zamawiającego przez całą dobę Awarii drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub strony WWW,  
4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wszelkich 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu Umowy, a powstałych lub 
mających związek z ………………………………………..GIS lub elementami platformy hostingowej 
Wykonawcy objętymi  Umową, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. W przypadkach uzasadnionych 
Strony ustalą inny termin realizacji. 

5. Wykonawca nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w działaniu 
………………………………..GIS, w tym brak dostępności publicznej w siedzibie 
Zamawiającego, wynikające z elementów sieci komputerowych, które są poza 
infrastrukturą informatyczną Wykonawcy. W szczególności dotyczy to sieci 
internetowej i lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego, elementów publicznej 
infrastruktury internetowej oraz wrogich działań zmierzających do ograniczenia lub 
zablokowania działania infrastruktury informatycznej Zamawiającego, Wykonawcy 
lub Internetu. 

6. Zgłoszenia serwisowe będą rejestrowane na stronie internetowej Wykonawcy pod 
adresem………………………………………………………………………………………, a w przypadku jego 
niedostępności mogą być zgłaszane: 

a) na nr telefonu Wykonawcy ………………., w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00, 
b) na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ...............@...................pl. 
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7. Zmiana powyższych danych kontaktowych, nie stanowi zmiany Umowy, przy czym 
wymaga niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 

8. Osobami właściwymi do zgłaszania zastrzeżeń są osoby wskazane przez 
Zamawiającego. 

9. Dla zachowania prawidłowej realizacji przedmiotu  Umowy, w tym podpisywania 
protokołów odbioru, wyznacza się przedstawicieli Stron: 

a. dla Zamawiającego: …………………………… tel: .................................., e-mail: 
……………………………………………… 

b. dla Wykonawcy: : …………………………… tel: .................................., e-mail: 
……………………………………………… 
 

 
§ 10 

Licencja i przeniesienie praw 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej i niewyłącznej licencji na 
legalne korzystanie z oprogramowania ……………………………GIS którego jest 
właścicielem w zakresie zgodnym z celem  i zakresem Umowy 

2. Strony mogą dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy za zgodą 
Wykonawcy.  

3. Wykonawca nie przenosi żadnych praw autorskich ani praw pokrewnych na 
Zamawiającego w związku z zawarciem niniejszej Umowy. 

 
 

§ 11 
Odpowiedzialność i Siła Wyższa 

 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione 

przez drugą stronę jako bezpośredni lub pośredni skutek opóźnienia w 
wykonaniu, niewłaściwego wykonania lub niewykonania obowiązków 
wynikających z Umowy a wynikłych z wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa 
obejmuje wojnę oraz mobilizację, katastrofy naturalne, strajki, lokauty, pożary, 
szkody w zakładzie produkcyjnym, przepisy importowe i eksportowe oraz inne 
nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrola dotkniętej nimi Strony. 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić aby Platforma GIS nie była 
wykorzystana w sposób, który mógłby naruszyć przepisy obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polski. Zamawiający zwolni Wykonawcę od 
wszelkich roszczeń lub strat wynikających z takiego wykorzystania Platformy 
GIS i Aplikacji Mobilnej , jak również wynikających z każdej formy wykorzystania 
Platformy GIS i Aplikacji Mobilnej  pozostającej w sprzeczności z 
postanowieniami Umowy. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

http://www.zgkgk.pl/
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1. Wszelkie postanowienia Umowy, które ze swej istoty wykraczają skutkiem 
poza dzień, kiedy zakończy się obowiązywanie Umowy, pozostają w mocy i 
wiążą Strony. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się niezgodne z prawem, 
nieważne lub niewykonalne to postanowienie takie będzie przez Strony 
wykonywane w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące 
prawo tak aby uwzględnić pierwotne intencje Stron. Postanowienie takie nie 
będzie miało wpływu na moc wiążącą oraz ważność pozostałych postanowień. 

3. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego, zlecającą dodatkowe usługi oraz 
do której kierowane będą wszelkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania 
Platformy GIS jest ; 

 Imię Nazwisko……………………., e-mail ………………………………., telefon……………………………. 
4. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy, do której należy zgłaszać informacje 

inne niż dot. bieżącego funkcjonowania Platformy GIS (np. kwestie finansowe, 
organizacyjne) jest:  

 Imię Nazwisko……………………., e-mail ………………………………., telefon……………………………. 
5. Uwagi odnośnie do bieżącego funkcjonowania Platformy GIS należy zgłaszać 

pod adres: ………………………………………………………………. 
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
7. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany w Umowie winny być sporządzone w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez obie strony i datowane 
tego samego dnia lub też po dacie podpisania Umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla 
każdej ze stron.  

9. Integralną część Umowy stanowią: 
1)  Załącznik nr 1 do umowy – kopia Oferty Wykonawcy.  
2) Załącznik nr 2 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.  
3) Załącznik nr 3 do umowy - Wzór harmonogramu 
4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór Protokołu odbioru wdrożenia.  
5) Załącznik nr 5 do umowy - Wzór Protokołu odbioru szkolenia.  
6) Załącznik nr 6 do umowy - Wzór Protokołu końcowego i  Wymagania dla systemowe dla Platformy GIS i programu 
……………… 
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Załącznik nr 1  do umowy – Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………. 

w tym ; 

 

Lp. Wyszczególnienie  Wartość netto 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1.  Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której produktem 

jest plan wdrożenia 
  

2.  Cyfryzacja sieci wod-kan-deszcz – grafika czyli przebieg z 

elementami wszystkimi (linie i punkty) + do każdego obiektu 

dane w tabeli, całość zgodnie z regułami topologicznymi – 

przyjmujemy 350km x 100 zł  

Sieć ciepłownicza 10km grafika + tabele (uzupełnia 

zamawiający) – w cenie  

  

3.  Licencja programu …………………………….GIS – bez limitu 

użytkowników 
  

4.  Licencja mobilna programu ……………GIS – bez limitu 

użytkowników 
  

5.  Moduł Awarii   

6.  Moduł biling zintegrowany z programem Unisoft   

7.  SCADA moduł zintegrowany z dostawcami – kalkulacja dla 2 

dostawców Złote Runo i Hydropartner – Pozostałe integracje 

zostaną wycenione w analizie przedwdrożeniowej. 

  

8.  Moduł monitoring pojazdów zintegrowany z Juventus 

wizualizacje informacji od dostawcy 
  

9.  Moduł hydranty do zarządzania obiektami + badanie hydrantów   

10.  Moduł służebności   

11.  Abonament na okres 60 miesięcy liczony od kolejnego miesiąca 

po podpisaniu umowy.  
  

12.  Wirtualny pracownik GIS Manager – 500 zł miesięcznie w 

wymiarze 5h miesięcznie (godziny mogą się kumulować w 

okresie 3 miesięcy) 

  

13.  Przeniesienie systemu na serwery zamawiającego…   

14.  Hosting i utrzymanie systemu na serwerach Wykonawcy po 

zakończeniu umowy 
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