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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedłużenie subskrypcji na aktualizację oprogramowania Automapa i Targeo 
wykorzystywanego w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz  
z gwarancją. 
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1. Słownik 

Pojęcie/Skrót Opis 

Dzień roboczy 
Od godz. 9 do godz. 17, od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

Godziny pracy Zamawiającego Od godz.  8.15 do godz. 16.15, od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Miesiąc Miesiąc kalendarzowy. 

Umowa 

Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zawarta na 

realizację Przedmiotu Zamówienia opisanego w niniejszym 

dokumencie. 

Wykonawca 

Podmiot,  który  ubiega  się  o  wykonanie  zamówienia,  złoży 

ofertę  na  jego  wykonanie,  albo  zawrze  z  Zamawiającym 

Umowę w sprawie wykonania zamówienia.  

Zamawiający Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  

Subskrypcja 

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do aktualizacji 

oprogramowania i jego składowych elementów (np. map 

nawigacyjnych) przez określony okres czasu. 
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2. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji dla oprogramowania firmy AutoMapa sp. 

z o.o. dostarczonego w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) wraz z gwarancją. 

Zamawiający oczekuje udzielenia dostępu do nowych wersji oprogramowania w okresie 

rozpoczynającym się do 7 dni od momentu podpisania Umowy i trwającym do dnia 28 czerwca 

2021 r. z wyrównaniem terminu wygaśnięcia wszystkich subskrypcji. 

Tabela nr 1 Wykaz licencji oprogramowania objętych subskrypcją.  

Oprogramowanie Liczba licencji Uwagi 

Targeo 1 licencja 
1 licencja na cały moduł 

UMM. 

Automapa 12 000  

Liczba faktycznie 

wykorzystywanych 

licencji stanowiskowych 

w okresie trwania 

umowy może się różnić o 

+/- 10%. 

 

Dotychczasowa subskrypcja na oprogramowanie aktywna była do dnia 28 grudnia 2019 r.  

W ramach wykupionych subskrypcji dla oprogramowania wskazanego w powyższej tabeli, 

Zamawiający wymaga: 

 Umożliwienie Zamawiającemu korzystania z aktualnych wersji Oprogramowania, 

poprawek, aktualizacji map wykorzystywanych w oprogramowaniu.  

 Zapewnieniu elektronicznego i stałego dostępu do informacji na temat posiadanych 

produktów, biuletynów technicznych, poprawek programistycznych oraz bazy danych 

zgłoszonych problemów technicznych dotyczących oprogramowania objętego 

subskrypcją. 

 Zapewnienia dla oprogramowania objętego usługą subskrypcji gwarancji, której zasady 

określone zostały w rozdziale 3. 

3.  Gwarancja 

Gwarancja, zobowiązuje wykonawcę do:  

1. zapewnienia wsparcia technicznego w języku polskim dostępnego: telefonicznie w 

godzinach 9:00-17:00 w dni robocze, drogą mailową lub poprzez ServiceDesk 

Zamawiającego .   

2. rozwiązywania zgłaszanych problemów dotyczących oprogramowania objętego usługa 

subskrypcji. W celu klasyfikacji rodzajów zgłoszeń wprowadza się następujące pojęcia: 

Problem – stan oprogramowania spowodowany wadami oprogramowania, w którym 

część oprogramowania nie funkcjonuje zgodnie z dokumentacją, mogący skutkować lub 

skutkujący ograniczeniem bądź brakiem realizacji dowolnej funkcji oprogramowania; 
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Kategoria zgłoszenia A (sytuacja awaryjna) – wystąpił problem, którego skutki 

spowodowały całkowite zatrzymanie oprogramowania; 

Kategoria zgłoszenia B – wystąpił problem, stwarzający istotne ograniczenie w działaniu 

oprogramowania; 

Kategoria zgłoszenia C – oznacza działanie oprogramowania w sposób niezgodny 

z dostarczoną dokumentacją; 

Dla zgłoszeń gwarancyjnych obowiązywać będą następujące terminy realizacji usług: 

Kategoria zgłoszenia 
Maksymalny czas 

usunięcia awarii 

A 2 dni robocze 

B 5 dni roboczych 

C 10 dni roboczych 

 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Problemu leży poza oprogramowaniem objętym 

subskrypcją, w szczególności w Infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do usunięcia Wady, lecz jest zobowiązany: 

1. wskazać przyczynę nieprawidłowego działania oprogramowania poprzez wskazanie 

elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za 

usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu; 

2. w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej 

usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji 

o oprogramowaniu, potrzebnych do przywrócenia pełnej jego funkcjonalności. 

Gwarancja obowiązuje przez cały okres trwania subskrypcji oraz przez okres zaoferowany przez 

Wykonawcę, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty wygaśnięcia subskrypcji. 

4. Procedury odbioru  

4.1 Odbiór aktywacji subskrypcji 

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy dostarczy dokumenty potwierdzające 

objęcie oprogramowania Zamawiającego usługą subskrypcji aktywną do dnia 28 czerwca 2021 r. 

przez producenta oprogramowania. 

W ramach odbioru Zamawiający, w obecności Wykonawcy sprawdzi dokumentację 

potwierdzającą objęcie oprogramowania Zamawiającego usługą subskrypcji oraz jej zgodność z 

treścią SIWZ.  

Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokół Odbioru Aktywacji 

Subskrypcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

W przypadku stwierdzenia, że: 

1. Dostarczona dokumentacja jest niezgodna z SIWZ, 
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2. Nie dostarczono wszystkich wymaganych dokumentów, 

3. Nie objęto usługą subskrypcji wszystkich licencji oprogramowania wskazanego w 

SOPZ, 

4. Zidentyfikowane zostały inne istotne zastrzeżenia niż określone w punktach 1-3. 

Zamawiający odmówi odbioru aktywacji subskrypcji sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru wraz ze wskazaniem nowego terminu na uzupełninie braków. 

Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

4.2 Odbiór przedmiotu Umowy 

Po zakończeniu trwania Umowy Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy 

potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zbiorczy raport zawierający informacje o liczbie 

udostępnionych Zamawiającemu aktualizacji oraz liczbie wykonanych interwencji 

gwarancyjnych w okresie trwania subskrypcji. Raport ten stanowić będzie załącznik do protokołu 

odbioru.  

Potwierdzenie odbioru przedmiotu Umowy, nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i będzie podstawą do zwrotu Wykonawcy 70% 

wniesionego zabezpieczenia.  

5. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

2. Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.  

3. Udzielenie Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji 

Przedmiotu Zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji wynikającej z niniejszego 

przedmiotu zamówienia w języku polskim, w formie elektronicznej.  

6. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Udostępnienie po podpisaniu Umowy dokumentów, materiałów, danych, dokumentacji i 

informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. 

2. Udzielanie Wykonawcy na bieżąco niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia 

wyjaśnień oraz przekazywania niezbędnych informacji.  

3. Umożliwienie Wykonawcy dostępu do posiadanych przez Zamawiającego obiektów, 

sprzętu, oprogramowania oraz dokumentacji, niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w zakresie 

bezpieczeństwa.   


