
- 1 - 

 

Umowa o świadczenie usług - zlecenia nr…………………….. 

 

W dniu .................................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 

00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Marcina Wójtowicza – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, p.o. Głównego 

Geodety Kraju, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą lub Zleceniobiorcą, zawarta została umowa o treści następującej: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na „Opracowywaniu merytorycznym materiałów na potrzeby działalności Komisji 

Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym 

Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa, stanowiący integralną część umowy, Załącznik nr 1 

do umowy. 

3. Usługi, o których mowa w ust.1, będą świadczona przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 

umowy w wymiarze nie przekraczającym 550 godzin; 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. 

 

§ 2 

Termin umowy 

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2018 r. 

lub do wyczerpania limitu 550 godzin w tym okresie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania limitu godzin określonego w ust. 1. Strony 

ustalają, iż z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego limitu godzin Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 

wynagrodzenie w kwocie …………….zł brutto (słownie ……………………………….złotych) za 

każdą godzinę wykonywania czynności przewidzianych umową. 

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy, stanowiące iloczyn liczby 

550 godzin zegarowych i wysokości wynagrodzenia za godzinę wykonywanych czynności, o którym 

mowa w ust. 1, wyniesie ……………….zł brutto (słownie …………………………………złotych); 

maksymalne łączne wynagrodzenie należne jest Zleceniobiorcy wyłącznie w przypadku pełnego 

wykorzystania limitu godzin.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie przez Zamawiającego w częściach po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy i wynikać będzie z iloczynu 

ceny jednostkowej za godzinę, o której mowa w ust. 1 i ilości godzin wykonanej i odebranej usługi. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego zestawienia czynności wykonanych w ramach umowy, z wyszczególnieniem liczby 

godzin poświęconych na poszczególne czynności. 

5. Akceptacja zestawienia, o którym mowa w ust. 4, powinna nastąpić w ciągu 5 dni od jego 

dostarczenia Zamawiającemu. Brak uwag Zamawiającego w wymienionym terminie upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia rachunku/faktury. Uprawnionym do akceptacji bądź odmowy 

akceptacji zestawienia jest Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji 

Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………... Za 

datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego. 

8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku 

z wykonywaniem umowy i stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej Zamawiającego. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 

Umowy w tym również odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje 

się przy realizacji umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy materiały i informacje niezbędne do wykonywania umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały powierzone mu w celu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w związku z umową lub w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów będących własnością 

Skarbu Państwa, w tym stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz do nie 

wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, niebędących 

przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku  

z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich. 

7. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy, zobowiązuje się do trwałego usunięcia, będących  

w jego posiadaniu wszystkich danych i materiałów, otrzymanych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

8. Wykonawca, po zakończeniu umowy, zobowiązuje się do przekazania (w formie elektronicznej) 

Zamawiającemu wszelkich materiałów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy. 

9. Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania, 

przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych i materiałów przekazanych 

Wykonawcy lub powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim ani do 

wykorzystywania tych materiałów do celów innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu wobec 

niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także innych 

istotnych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie umowy. 

§ 5 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że do tych części przedmiotu umowy, które będą utworami w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanymi dalej 

„utworami”, przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe oraz, że przedmiot umowy będzie 

całkowicie oryginalny i nie będzie zawierać żadnych zapożyczeń, które mogłoby powodować 

odpowiedzialność Zamawiającego 

3. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów powstałych 

w ramach realizacji przedmiotu umowy nabywa Zamawiający z chwilą przekazania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, w odniesieniu do wszystkich utworów będących wynikiem 

realizacji umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich 

znanych w chwili podpisywania umowy pól eksploatacji, w szczególności obejmujących: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet, 

4) zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1-3. 

4. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia przedmiotu umowy w sposób wskazujący, że 

przysługują mu w stosunku do przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i wszelkich nośników wydanych Zamawiającemu, na których przedmiot umowy 

utrwalono. 

6. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

w stosunku do przedmiotu umowy oraz do przeniesienia nabytych autorskich praw majątkowych na 

osoby trzecie. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, przysługuje mu prawo do 

korzystania z przedmiotu umowy zarówno w całości jak i w częściach. 

8. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 

własność nośników na których został on utrwalony. 
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§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę, bez podania powodu, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych umową, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym,.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu bądź jej wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej. 

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

6. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 7 

Odpowiedzialność Stron 

1. W przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub 

zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% maksymalnego łącznego wynagrodzenia  

wskazanego w § 3 ust. 2. 

2. Za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% maksymalnego łącznego wynagrodzenia  

wskazanego w § 3 ust. 2. 

3. Kary umowne będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

4. Kara umowna przysługuje bez konieczności wykazania poniesionej szkody ani jej wysokości. 

5. W przypadku gdy wartość szkody, jaką poniósł Zamawiający, przekroczy wartość kary umownej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy wyłączają 

jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w treści umowy, zmiany umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli, będzie 

kierowana na następujące adresy:  

1) Wykonawca – ………………………………………………………………………………..  

2) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, tel. 

+48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67, e-PUAP: /887pujdw65/skrytka. 

7. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego 

adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia 

zmiany. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 

7, korespondencja wysłana na podany w umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną 

skutecznie. 

8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach − dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 
 

 

 


