
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - ZLECENIA 
NR ........ ' ..................... . 

zawarta w dniu stycznia 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 
00-926 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Pana Michała Jasińskiego - Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji Kartografii, 

zwanego dalej Zamawiającym lub Zleceniodawcą 

a 
........................................................ "', zwanym dalej Wykonawcą lub Zleceniobiorcą 

§1 

l. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 

świadczeniu eksperckiej obsługi prawnej w kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzonej 
przez Zamawiającego działalności w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych i ustawy 

o dostępie do informacji publicznej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz szeroko 

rozumianego prawa informatycznego. 
2. Zakres obsługi prawnej obejmuje, w szczególności: 

a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych 

w sprawach zgłaszanych przez komórki organizacyjne Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii, dotyczących stosowania przepisów prawa; 

b) reprezentowanie Zamawiającego i sporządzanie pism procesowych prezentujących 

stanowisko Zamawiającego w postępowaniach przed organami kontrolnymi i urzędami; 

c) reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KlO) i sądami 

w sprawach zamówień publicznych; 
d) reprezentowanie Zamawiającego i sporządzanie pism procesowych prezentujących 

stanowisko Zamawiającego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi 

i Sądem Najwyższym. 
e) udział w charakterze doradczym w pracach związanych z przeprowadzeniem postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, udział w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi. 
3. Czynności opisane powyżej Wykonawca wykonywał będzie zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233). 
4. Umowa zostaje zawarta na okres od ....................................... do ........................ .. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy o 12 

miesięcy, poprzez złożenie Wykonawcy na piśmie oświadczenia w tym przedmiocie na co 
najmniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy. 

5. Przy założeniu obowiązywania umowy przez 24 miesiące Wykonawca będzie realizował 

świadczenia przewidziane umową w wymiarze 1008 godzin. Wykonawca będzie świadczyć 
usługi przewidziane w ust. 2 w okresie wskazanym w ust. 4 w łącznym wymiarze nie większym 
niż 42 godziny miesięcznie, w tym w wymiarze średnio 21 godziny w siedzibie Zamawiającego 

Ofaz średnio 21 godziny poza siedzibą Zamawiającego w ra."11ach vvykonyw-ania zastępstlVa 
procesowego. Wykonawca będzie świadczyć usługi przewidziane w ust. 2 w dniach i godzinach 

pracy Zamawiającego uprzednio z nim ustalonych, przy czym każdorazowo Zamawiający 
określi termin, czasochłonność, sposób, zakres i formę świadczenia usługi z 7 dniowym 
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6. Pod pOJęcIem godziny Strony rozumIeją godzinę zegarową (60 minut) faktycznego 
wykonywania czynności objętych umową. Nie dopuszcza się wliczania do czasu świadczenia 
usług czasu dojazdów, przejazdów jak też innych czynności niewynikających bezpośrednio 
z realizacji umowy. 

7. W przypadku, gdyby w danym miesiącu Wykonawca powziął wiadomość, że na świadczenie 
usług polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego będzie musiał poświecić więcej, 
niż określony w ust. 5 wymiar godzin przewidzianych do wykonania w miesiącu, Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, przedstawiając 

jednocześnie informacje uzasadniające potrzebę wykonywania zastępstwa procesowego w 
większym wymiarze. Zamawiający może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin 
świadczenia usług w danym miesiącu ponad liczbę wskazaną w zdaniu pierwszym przy 
jednoczesnym zmniejszeniu liczby godzin świadczenia usług w kolejnym miesiącu. Wobec 
braku zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma obowiązku wykonywania zastępstwa 

procesowego z przekroczeniem liczby godzin wskazanej w zdaniu pierwszym ust. 5. 
8. Wykonawcy nie jest należne wynagrodzenie za świadczenie usług w wymiarze 

przekraczającym w miesiącu liczbę godzin wskazana w ust. 5 lub zaakceptowaną przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 7. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej puli godzin przewidzianych 

w ust. 5. 
10. Co najmniej 50 % czasu świadczenia usług w każdym miesiącu kalendarzowym realizowane 

będzie przez koordynatora: ......................................................... . 
l l. Wykonawca zapewnia w sytuacjach pilnych stawienie się przedstawiciela Wykonawcy 

w siedzibie Zamawiającego w ciągu l godziny od zgłoszenia takiego żądania. 

§2 

l. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności określonych 
w § l wynagrodzenie w kwocie ............... zł brutto ( ........................... złotych) za 
każdą godzinę wykonywania czynności przewidzianych umową. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. l pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
w związku z wykonywaniem umowy i stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej 
Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach po ..................... zł brutto (słownie: 

.................. ... ............ złotych) każda, po zakończeniu kolejnych mIeSIęcy 

kalendarzowych obowiązywania umowy, na podstawie rachunków/faktur Wykonawcy, po 
potwierdzeniu wykonania zlecenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

W przypadkach, o których mowa w § l ust. 7, wysokość wynagrodzenia będzie odpowiadać 
liczbie godzin świadczenia usług przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym numerze rachunku 

bankowego. 

§3 

l. Wykonawca może powierzyć wykonywanie czynności objętych umową przedstawicielowi 
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Zamawiający nie może odmówić 



takiej zgody, jeżeli powierzenie wykonywania czynności objętych zleceniem przedstawicielowi 
Wykonawcy ma nastąpić z ważnych powodów. 

2. W razie braku możliwości wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany 

do natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji 

uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
4. Wykonawca będzie udzielał niezwłocznie, na żądanie Zamawiającego przesłane na adres 

mailowy Wykonawcy: ..................... , ustnych lub pisemnych informacji na temat stanu 
spraw oraz przewidywanych terminów wykonania zleconych czynności. 

§4 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę, bez wskazywania przyczyny, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w umowie lub 
gdy jakość wykonanych przez Wykonawcę usług będzie budziła zastrzeżenia lub gdy 
przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wezwanie Zamawiającego w terminie jednej 
godziny od wezwania do siedziby Zamawiającego, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy proporcjonalnie do wartości jego świadczenia lub rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. 

3. W przypadkach określonych w ust. l lub ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego z tytnłu wykonania części zlecenia, proporcjonalnie do czasu wykonania zlecenia 
w danym miesiącu. 

4. 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 § 5. 

5. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

§5 

l. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 
(pięć tysięcy złotych) w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
kary umownej. 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących 

bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz obiegu dokumentacji 
i sposobu dokumentowania wykonywanych czynności obowiązujących u Zamawiającego; 
Wykonawca 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. 

§7 

l. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Do kontaktów Strony wymaczają: 
I) Ze strony Zamawiającego - ............................................. , 
2) Ze strony Wykonawcy - ....................................................... . 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - l dla Wykonawcy, a 2 dla 
Zamawiającego. 

Zamawiający Wykonawca 


