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UMOWA NR …………/…………/CKPŚ/2015 
zawarta w dniu …………………. 2015 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a:  

.................................................................................................., 
zwanym w treści umowy Wykonawcą,  
 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego (znak CI-…/2015) prowadzonego w oparciu o 
przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz 
Regulaminu Zawierania Umów PTOP, została zawarta umowa na zadanie: 
 
zakup i dostawa 1 szt. oprogramowania komputerowego przeznaczonego do pracy na 

danych systemów informacji przestrzennej 
 (HRP IV, Zadanie 1) 

 
będące częścią projektu: POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap 
II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o następującej treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania komputerowego do zainstalowania 
na komputerze przenośnym, przeznaczonego do pracy na danych systemów informacji 
przestrzennej (np. ArcGIS for Desktop Basic lub równoważny, dla którego równoważność 
określają punkty 1.4-1.6 poniżej). 

2. Licencja pojedyncza komercyjna – szt. 1, licencja niewyłączna bez ograniczania czasu 
obowiązywania, w najnowszej wprowadzonej na rynek wersji.  

3. Usługa wsparcia technicznego i aktualizacji wynosi co najmniej 12 miesięcy.  
W ramach świadczenia usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania 
przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do: 

a) otrzymania nowych wersji oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżących 
oprogramowania (otrzymanie nowych edycji oprogramowania, wydań uzupełniających, 
poprawek programistycznych) wraz z licencją bez dodatkowych opłat licencyjnych. 
Zamawiający uzyskuje prawo do nieodpłatnego zainstalowania, uruchamiania, 
przechowywania i korzystania z aktualizacji oprogramowania, w ilości określonej w pkt. 1; 

b) asysty technicznej w zakresie problemów, oraz zgłaszania błędów do Wykonawcy; 
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c) maksymalnie 72 ‐ godzinnego czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszone problemy związane 

z eksploatacją oprogramowania. 
d) Wykonawca oświadcza, że oferowane oprogramowanie jest kompatybilne z posiadanym 

przez Zamawiającego aktualnie wspieranym oprogramowaniem ArcGIS for Desktop 10.x. 
4. Oferowane oprogramowanie zapewnia co najmniej podstawowe narzędzia 

geoprzetwarzania, takie jak: bufor, wycinanie, przecinanie, złączenie przestrzenne oraz 
zapewnia co najmniej: 

a) zastosowania narzędzia geoprzetwarzania dla wielu warstw jednocześnie,  
b) eksportu serii map do pliku w formacie *.pdf, 
c) korzystania z map podkładowych udostępnianych przez producenta, np. mapy 

topograficznej, ulic, 
d) odczytu następujących formatów danych rastrowych: .dat, .img, .bil, .bip, .bsq, .bag, 

.bmp, .bpw, .raw, .dt0, .dt1, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .flt, .grd, .gif, .gfw, .grb, 

.hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw, 
e) tworzenia i edycji wykresów dla danych przestrzennych, 
f) tworzenia kartogramów i kartodiagramów – prezentacji unikalnych wartości danych, 

prezentacji danych podzielonych na przedziały (gradacja kolorem, sygnatury 
stopniowane, sygnatury proporcjonalne), możliwości stworzenia mapy kropkowej, 
wykresów kołowych i słupkowych, 

g) klasyfikacji ilościowej danych wektorowych metodami: własne przedziały, równe 
przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, naturalne przerwy w ciągłości 
danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe, 

h) wyposażenie w narzędzia do kontroli integralności danych atrybutowych, 
i) bezpośredniego odczytu danych GPS i GPX oraz możliwości konwersji danych GPX do 

obiektów, 
j) możliwości wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC, 
k) obsługi GML, 
l) możliwości konwersji pliku KML do warstwy GIS z zachowaniem symbolizacji, etykiet i 

wyskakujących okienek HTML oraz możliwości konwersji warstwy GIS do pliku KML. 
 

§ 2  
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin realizacji umowy wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3  
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
………………………zł, (słownie:..................................................................), w tym 
należny podatek VAT. 

2. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 
wskazany w fakturze. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia przewidziane 
umową, a także wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
wykonaniem umowy, oraz wszelkie ryzyka i okoliczności, jakie wynikną w toku 
wykonywania prac oraz wszelkie wydatki i koszty, jakie będą konieczne dla 
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przezwyciężenia tych ryzyk i okoliczności w celu prawidłowego i terminowego wykonania 
i przekazania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
 
 

§ 4  
WŁASNOŚC INTELEKTUALNA I WARUNKI LICENCJONOWANIA 

1. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, Wykonawca 
przeniesie na Zamawiającego licencje albo zapewni jej przeniesienie od podmiotu, 
któremu przysługują do niej majątkowe prawa autorskie, co najmniej w takim zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Warunki 
korzystania z oprogramowania w ramach udzielonej licencji nie mogą być gorsze od 
standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, 
któremu przysługują prawa do tego oprogramowania.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych 
lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności 
praw autorskich, praw pokrewnych,  

2) przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej, w 
szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do 
znaków towarowych.  

3. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca:  
1) zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu udzielenie odpowiedniej licencji albo zapewni 

jej przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie 
nie później niż od dnia zainstalowania oprogramowania w infrastrukturze 
Zamawiającego,  

2) w przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, przenosi na 
Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których 
utrwalone jest oprogramowanie. 

 
§ 5 

GWARANCJA 
Wykonawca zapewnia, że odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy będzie wolny 
od wad fizycznych i prawnych.  

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:  
1) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia,  

2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 
brutto,  
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3) za odstąpienie Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - karę w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto. 

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza 

postanowienia umowy.  
1) Wykonawca nie zrealizuje umowy w okresie 30 dni od daty podpisania umowy,  
2) Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego 

bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;  

3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej;  

4) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła 
sukcesja uniwersalna.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od umowy poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia naruszeń o których mowa w ust. 1.  

3. Niezależnie od przypadków, określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych 
okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
prac w trybie natychmiastowym.  

 
§ 8 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w 
stosunku do treści oferty.  

2. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie  
przez strony stosownego protokołu. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz prawa ochrony przyrody i ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Integralną część umowy stanowi dokumentacja przetargowa oraz oferta Wykonawcy. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku. 
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4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
 

 
 

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

 


