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GSP-1980/2013
List otwarty III w sprawie aplikacji dla PODGiK

W związku z uzyskaniem, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, kopii umowy
o przeniesieniu na GUGiK autorskich praw majątkowych do efektów projektu „Wypracowanie i wdrożenie
innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych
oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” w tym do
Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej zwanego ZSDGiMZ postanowiłem
treścią tej umowy podzielić się ze środowiskiem geodezyjnym, aby każdy samodzielnie mógł ocenić efekty
działania podjęte w ramach projektu.

Moja analiza treści umowy jednoznacznie wskazuje, że przejmujący (GUGiK), którego przedstawiciel
zasiadał przecież w Komitecie Sterującym musiał wiedzieć dokładnie o niewdrożeniu systemu, a jednak
przejął na siebie prawa autorskie do niekompletnego dzieła.

Zgodnie z §2 ust. 9 cytowanej umowy na Wykonawcy ciążyły zobowiązania pogwarancyjne wynikające
z umowy zawartej w ramach projektu. Po każdej zmianie w oprogramowaniu Wykonawca powinien
przekazać do GUGiK zmienione kody oprogramowania. W trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) stawiam Panu Prezesowi następujące pytania:

1. Czy istnieje wersja instalacyjna wytworzonego systemu (ZSDGiMZ) nadająca się do instalacji
w PODGiK?

2. Ile razy Wykonawca dokonał zmian pogwarancyjnych w przejętym oprogramowaniu? Proszę
również o podanie dat dokonania zmian.

3. Czy istnieją protokoły stwierdzające realizację zgłoszonych zmian gwarancyjnych?
Dodatkowo proszę również w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o:

1. Przekazanie protokołu z czynności przejęcia oprogramowania bezpośrednio po podpisaniu umowy
przejęcia z dn. 30.04.2012r.

2. Przekazanie protokołów przyjęcia oprogramowania po ewentualnych zmianach gwarancyjnych, czy
też protokołów akceptujących wykonane zmiany gwarancyjne.

Dziękuję również Panu Prezesowi za przekazanie mojego poprzedniego listu do Biura Geodety
Województwa Mazowieckiego z prośbą o udostępnienie oczekiwanej informacji. Ponieważ w udzielonej Panu
odpowiedzi, BGMW stwierdził, że muszę zapytanie skierować osobiście w związku z tym zwróciłem się
dzisiaj do BGWM w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z prośbą o udzielenie oczekiwanych informacji.

W kontekście wcześniejszej korespondencji zwracam się do Pana Prezesa w trybie art. 2 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), jeszcze z dwoma
pytaniami:

1. Jakie są koszty przystosowania systemu do nowych regulacji prawnych?
2. Na kiedy przewidziane jest zakończenie procesu przystosowania systemu do nowych regulacji

prawnych?
Oczekiwane informacje proszę przekazać pocztą tradycyjną na adres firmy podany w nagłówku lub

elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.
Z poważaniem














