UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – ZLECENIE
zawarta w dniu …......................... r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00 - 926
Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
Panią Marzenę Roszkowską – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
a
……………………………………………….........................,
zwanym
dalej
Zleceniobiorcą,
reprezentowanym przez ……………………………………………. .
§1
1. Przedmiotem zlecenia jest wykonywanie na rzecz Zleceniodawcy usługi polegającej na bieżącej
obsłudze prawnej we wszystkich kwestiach prawnych, jakie wynikają w prowadzonej przez
Zleceniodawcę działalności, w tym w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i
kartograficznego, infrastruktury informacji przestrzennej, dostępu do informacji publicznej,
zamówień publicznych, prawa pracy oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zakres
bieżącej obsługi prawnej obejmuje, w szczególności:
− udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz opinii prawnych w sprawach zgłaszanych
przez komórki organizacyjne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
− udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
− udzielanie pomocy prawnej pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w
zakresie wykonywanych przez nich zadań,
− opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Głównego Geodetę Kraju
i Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
− zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych: reprezentacja
Głównego Geodety Kraju i Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem
Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji, Krajową Izbą
Odwoławczą, organami egzekucyjnymi.
2. Zleceniobiorca wykonywać będzie na rzecz Zleceniodawcy czynności obsługi prawnej –
świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 507, z późn. zm.) / ustawą z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.
U. z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.).
3. Powyższe świadczenia Zleceniobiorca będzie realizował w czasie 576 godzin w okresie
wskazanym w § 2 ust. 1.
4. Wymaga się, aby przez nie mniej niż 5/6 ww. liczby godzin, bieżąca obsługa prawna była
wykonywana w siedzibie (lokalu) Zleceniodawcy. Pozostała liczba godzin, tj. 1/6 liczby godzin
może być wykorzystana wyłącznie na świadczenie usług polegających na wykonywaniu
zastępstwa procesowego.
5. Bieżąca obsługa prawna wykonywana będzie w wymiarze nie większym niż 48 godzin
miesięcznie, w dniach i godzinach pracy Zleceniodawcy uprzednio z nim ustalonych.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ….................................... do …............................. .
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy o 12
miesięcy, poprzez złożenie Zleceniobiorcy na piśmie oświadczenia w tym przedmiocie na co
najmniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy. Przy założeniu obowiązywania
umowy przez 24 miesiące Zleceniobiorca będzie realizował świadczenia przewidziane umową
w czasie 1 152 godzin.
§3
1.

2.

3.

4.

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych
w § 1 wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł (słownie: …………………..), a w
przypadku skorzystania z możliwości przewidzianej w § 2 ust. 2 w kwocie nie wyższej niż
łącznie ………………… zł (słownie: …………………………..); za każdą godzinę
wykonywania czynności określonych w § 1 Zleceniobiorcy należne będzie wynagrodzenie w
kwocie ……….. zł (słownie: ……………..).
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca w
związku z wykonywaniem umowy i stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej
Zleceniodawcy.
Wynagrodzenie płatne będzie w częściach po ………….. zł (słownie: ……………………)
każda, po zakończeniu kolejnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania umowy, na
podstawie faktur Zleceniobiorcy, po potwierdzeniu wykonania zlecenia przez wyznaczonego
pracownika Zleceniodawcy.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy
rachunku/faktury przez Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zleceniobiorcę.
§4

1.

2.

3.
4.
5.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej – jest radcą
prawnym/adwokatem i wykonywał będzie czynności objęte zleceniem osobiście/zobowiązuje
się do zapewnienia wykonywania czynności objętych zleceniem przez radcę
prawnego/adwokata …………………….
Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie czynności objętych zleceniem osobie innej, niż
wskazana w ust. 1, jedynie za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną na piśmie. Zleceniodawca nie
może odmówić takiej zgody, jeżeli powierzenie wykonywania czynności objętych zleceniem
innej osobie ma nastąpić z ważnych powodów.
W razie braku możliwości wykonywania zlecenia, Zleceniobiorca jest zobowiązany
do natychmiastowego poinformowania o tym Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu
do informacji uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji niniejszej umowy.
Zleceniobiorca będzie udzielał, na żądanie Zleceniodawcy, ustnych lub pisemnych informacji
na temat stanu spraw oraz przewidywanych terminów wykonania zleconych czynności.
§5

1.
2.

Każda ze stron może rozwiązać umowę, bez wskazywania przyczyny, z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniobiorcę ze zobowiązań określonych
w umowie lub gdy jakość wykonanych przez Zleceniobiorcę usług będzie budziła zastrzeżenia,
Zleceniodawca może obniżyć wynagrodzenie Zleceniobiorcy proporcjonalnie do wartości jego
świadczenia lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia
na piśmie.
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3.

4.

5.

W przypadkach określonych w ust. 1 lub ust. 2 Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części zlecenia, proporcjonalnie do czasu wykonania zlecenia w
danym miesiącu.
Rozwiązanie umowy w trybie określonym w ust. 2 powoduje naliczenie wynagrodzenia na
zasadach określonych w ust. 3 z jednoczesnym potrąceniem kary umownej, należnej zgodnie z
§ 6.
W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
§6

1.

2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 3 000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zleceniobiorca.
Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kary umownej.
§7

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących
bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz obiegu dokumentacji i
sposobu dokumentowania wykonywanych czynności obowiązujących u Zleceniodawcy;
Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać procedurom przewidzianym tymi regulacjami.
2. Zgodnym zamiarem Stron jest nawiązanie umową stosunku prawa cywilnego. W związku z
zawarciem umowy osoba wykonująca czynności przewidziane umową nie nabywa żadnych
uprawnień pracowniczych.
§8
1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 dla Zleceniobiorcy a 2 dla
Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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