Umowa nr 4/ 2012
zawarta w dniu 23 lutego 2012 r.,

dotycząca zasad udostępnienia informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzanej
w wyniku realizacji standardowych procedur

między Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem
Badawczym z siedzibą w Warszawie ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS : 0000062756, NIP: 525000-88-09, REGON: 000080507, reprezentowanym przez:
Rafał Bąkowski – Zastępca Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej
Alicja Roszkowska – Główny Księgowy

zwanym dalej „Rozporządzającym”
a
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym z siedzibą w Szczecinie al. Piastów
17, utworzonym zgodnie z Ustawą Sejmową Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września
2008 roku (Dziennik Ustaw nr 180, poz.1110), NIP: 852-254-50-56, REGON: 320588161,
reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki - JM Rektora ZUT
zwanym dalej „Korzystającym”
zwanymi dalej wspólnie „Stronami” umowy, zwanej dalej „Umową”.
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad korzystania przez Korzystającego
na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 nr.
239, poz. 2019 z późn. zm.) z informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku
realizacji standardowych procedur przez państwową służbę hydrologicznometeorologiczną, do celów: naukowych.

2.

Informacjami, których mowa w ust. 1 są informacje o stanie atmosfery i hydrosfery zwane
dalej "Informacjami":

terminowe dane meteorologiczne dla każdego dnia, dla stacji:
Kołobrzeg dodatkowo z godz. 06, 09, 15 i 18 UTC, Koszalin, Ustka, Łeba, Lębork,
Hel, Elbląg, Świnoujście dodatkowo z godz. 06, 09, 15 i 18, Szczecin dodatkowo
z godz. 06, 09, 15 i 18, Resko, Szczecinek, Piła, Chojnice, Toruń, Gorzów, Słubice
z 12 UTC z okresu 1966 do 1970 roku oraz Wałcz z okres od 1966 do 1970:
− temperatura powietrza,
− prędkość wiatru,

1

− zachmurzenie - składowe grupy chmurowej n
− widzialność pozioma wg klucza Synop,
Dla doby: Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba, Lębork, Hel, Elbląg, Świnoujście,
Szczecin, Resko, Szczecinek, Piła, Chojnice, Toruń, Gorzów, Słubice z okresu 1966
do 1970 roku oraz Wałcz z okres od 1966 do 1970:
− temperatura maksymalna,
− temperatura minimalna,
− grubość pokrywy śnieżnej,
− suma opadu,
− suma opadu od 06 do 18 UTC
− usłonecznienie
Średnia: Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba, Lębork, Hel, Elbląg, Świnoujście,
Szczecin, Resko, Szczecinek, Piła, Chojnice, Toruń, Gorzów, Słubice z okresu 1966
do 1970 roku oraz Wałcz z okres od 1966 do 1970:
− temperatura powietrza
− wilgotność względna
− prędkość wiatru
− ciśnienie powietrza na poziomie morza
− zachmurzenie ogólne
Informacja dodatkowa: brak danych dla stacji Wałcz, Słubice i Świnoujście - brak
usłonecznienia (zostało uwzględnione w wycenie), część danych z niepełnymi ciągami
usłonecznienia.
§2

1.
2.

3.
4.

Rozporządzający oświadcza, że właścicielem Informacji, jest Skarb Państwa,
a udostępniane są one nieodpłatnie wyłącznie do celów naukowych.
Rozporządzający, działając na podstawie art. 110 Ust. 2 z ustawy Prawo Wodne z dnia
18 lipca 2001 r., udziela licencji na korzystanie z Informacji na następujących polach
eksploatacji:
a) korzystanie do własnych, niekomercyjnych celów.
Korzystający oświadcza, że Informacje nie będą przekazywane innym podmiotom
(osobom trzecim), w szczególności, do wykorzystywania ich w celach komercyjnych.
Na wszystkich materiałach opracowanych przez Korzystającego, do których sporządzenia
wykorzystane zostały Informacje otrzymane od Rozporządzającego, umieszczona będzie
klauzula „Źródłem danych wykorzystanych w celach naukowych są informacje
zbierane i przetwarzane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy w wyniku realizacji standardowych procedur przez
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną”.
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5.

6.

Korzystający przekaże Rozporządzającemu wersje elektroniczne prac, do których
opracowania wykorzystane zostały otrzymane informacje, niezwłocznie po ich
sporządzeniu.
W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania z Informacji, w całości lub w części,
Korzystający powinien zwrócić się do Rozporządzającego w celu uzyskania wyjaśnień.

§3

1.
2.

Wartość udostępnianych informacji wynosi 37402560 PLN (netto).
W przypadku nałożenia przez organ podatkowy na Rozporządzającego obowiązku
naliczania podatku VAT od wartości udostępnianych Informacji, Korzystający zwróci
Rozporządzającemu wartość podatku VAT wraz z ewentualnymi odsetkami, czy karami
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§4

1.

2.

3.
4.

W przypadku naruszenia przez Korzystającego postanowień Umowy, Rozporządzający
wezwie Korzystającego na piśmie do zaniechania naruszeń oraz do usunięcia
ewentualnych skutków takiego naruszenia, w wyznaczonym terminie.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w razie
udostępnienia przez Korzystającego Informacji innym podmiotom, w celach
komercyjnych, lub wykorzystania Informacji przez Korzystającego w celach
komercyjnych, Korzystający zapłaci Rozporządzającemu karę umowną w wysokości
wartości udostępnianych informacji, określonej w § 3 ust. l, powiększonej o podatki
należne na podstawie odrębnych przepisów.
Korzystający zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty na rachunek Rozporządzającego wskazany w wezwaniu.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Rozporządzającego, Rozporządzający zachowuje
prawo do roszczenia odszkodowawczego, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§5

l.

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy
licencyjnej lub z nią związane, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie,
działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. Jeżeli
wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod
rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Rozporządzającego.
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2.

3.
4.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

Rozporządzający

Korzystający
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