
Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
 (Wzór)

Umowa o świadczenie usług - zlecenie nr NG-KiSZ.1140.1.2017

W dniu ……………….. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wspólnej 2, zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Panią Grażyną Kierznowską –Głównego Geodetę Kraju,
Pana Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu,
a
....................., zamieszkałym w ..............., ................., legitymującym się dowodem osobistym 
seria .......... nr ................ wydanym przez ................, (PESEL ....................), zwanym dalej 
,,Wykonawcą”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) – art. 4 ust. 8 tej ustawy.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla 

rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych 
oraz członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w zakresie stosowania przepisów 
dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie stosowania przepisów dotyczących 
odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii. W szkoleniu będzie uczestniczyło maksymalnie 41 osób. Szkolenie 
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w godz. 11:00-18:00, z przerwami kawowymi 
i na lunch i oraz w dniu 12 grudnia 2017 r. w godz. 9:00-13:00 z przerwami kawowymi, 
w obiekcie usytuowanym w odległości nieprzekraczającej 40 km od centrum Warszawy. 
Catering i zakwaterowanie zapewnia Zamawiający. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.

2. Zamawiający udostępni, w dniach i godzinach szkolenia wymienionego w § 1 salę 
wyposażoną w odpowiedni do celu i charakteru szkolenia sprzęt audiowizualny.

3. Wykonawca wykorzysta przekazane przez Zamawiającego propozycje zagadnień do 
omówienia w ramach planowanego szkolenia dla rzeczników dyscyplinarnych, 
przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Odwoławczej 
Komisji Dyscyplinarnej, przykładowe zanonimizowane wnioski i orzeczenia oraz  
informacje dotyczące przebiegu postępowań wyjaśniających oraz postępowań 
dyscyplinarnych w roku 2016 i w I połowie roku 2017, przesłane przez przyszłych 
uczestników szkolenia. Wszystkie pozostałe niezbędne do przygotowania i wykonania 
przedmiotu umowy materiały, zapewni Wykonawca we własnym zakresie i na własny 
koszt, uwzględniając to w cenie.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz 

uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać 
ją z należytą starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych standardów, 
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wykorzystując w tym celu posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę 
interesów Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie 
materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, 
majątkowych i majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków 
towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także 
danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną 
odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

§ 3
1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy ustala się na kwotę brutto: ................ zł, (słownie 

złotych: ................ .........../100). 
2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto 

Wykonawcy nr .......................... z konta Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii.

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku 
wystawionego przez Wykonawcę po przeprowadzeniu szkolenia.

5. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy płatna będzie 
przelewem z konta Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionego rachunku, przy czym za termin zapłaty przyjmuje się termin 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca, podpisując Umowę, wypełnia druk „Oświadczenie do celów podatkowych 
i ubezpieczeń społecznych”, który po wypełnieniu stanowi załącznik do egzemplarza 
Umowy przeznaczonego dla Zamawiającego.

§ 4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przebiegu szkolenia, 

a w szczególności wglądu w realizowany program oraz kontrolę listy obecności.
2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 
3. W razie stwierdzenia w toku czynności kontrolnych nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
stwierdzenia powyższych okoliczności. 

§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 w przypadku niewykonania umowy, 
nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. W razie stwierdzenia w niezgodności wykonywania przedmiotu zamówienia z umową 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia, a także żądać od Wykonawcy odszkodowania za 
poniesione szkody.

3. Kary umowne będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co 
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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 ich zapłaty.  

4. Jeśli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość kar 
umownych, wówczas Zamawiający może dochodzić – na zasadach ogólnych – 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że przy dochodzeniu kar umownych 
Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody, ani jej wysokości.  

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły 
wyższej, nie później jednak jak w dniu następnym po ustąpieniu działania siły wyższej.  

§ 6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 
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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy podlegają orzecznictwu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający Wykonawca

...................................................... ......................................................
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