Załącznik nr 2
Umowa ………………………nr……………………………………
W dniu ............................................. 2016 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:
Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju
Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą w dalszej treści Wykonawcą,
zawarta została umowa o treści następującej:
§ 1.
Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, w wymiarze 1104
godzin zegarowych, na rzecz Zamawiającego następujących usług, zwanych dalej
„przedmiotem Umowy”:
1) Opracowania projektów rozstrzygnięć związanych z napływającymi do Departamentu
Informacji o Nieruchomościach skargami i wnioskami, dotyczącymi geodezji
i kartografii, w tym w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
2) Opracowania wyjaśnień i interpretacji dotyczących stosowania przepisów w zakresie
prawa geodezyjnego i kartograficznego.
§ 2.
Przedmiot Umowy wykonywany będzie w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia
19 grudnia 2016 r.
§ 3.
1. Za wykonywanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w kwocie….…… (słownie ………………),
ustalone w ten sposób, że za każdą godzinę obliczeniową (zegarową) wykonanych
przez Wykonawcę czynności wynagrodzenie w wysokości ……..zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego
częściami po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym ilość godzin
obliczeniowych (zegarowych), o których mowa w ust. 1, wynosi 1104.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiającego zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 1
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu rachunku Wykonawcy.
4. Wykonawca, podpisując Umowę, wypełnia druk oświadczenia zleceniobiorcy dla
celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, który po wypełnieniu, stanowi
załącznik do egzemplarza Umowy przeznaczonego dla Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
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Wykonawcę w rachunku, przy czym za moment zapłaty przyjmuje się moment
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne zestawienie czynności wykonanych
w ramach Umowy, z wyszczególnieniem czasu poświęconego na poszczególne
czynności.
2. Akceptacja zestawienia, o którym mowa w ust. 1, powinna nastąpić w ciągu 5 dni
roboczych od jego dostarczenia Zamawiającemu. Brak uwag Zamawiającego
w wymienionym wyżej terminie upoważnia Wykonawcę do wystawienia rachunku.
Uprawnionym do akceptacji bądź odmowy akceptacji zestawienia jest Dyrektor
Departamentu Informacji o Nieruchomościach.
§ 5.
1. Zamawiający zastrzega a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę osobiście. Wykonawca nie może bez zgody
Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, powierzyć osobom
trzecim wykonania czynności przewidzianych Umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku lub w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca wykonywać będzie zlecone mu czynności samodzielnie, kierując się
wskazówkami Zamawiającego, co do sposobu wykonywania Umowy, zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami wewnętrznymi
Zamawiającego oraz powszechnie wymaganą starannością.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy materiały i informacje niezbędne do
wykonywania Umowy. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca jest
zobowiązany rozliczyć się z Zamawiającym z materiałów przekazanych mu przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie udzielał, na żądanie Zamawiającego, ustnych lub pisemnych
informacji na temat stanu spraw objętych przedmiotem Umowy.
§ 6.
Wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
w związku z wykonywaniem Umowy.
§ 7.
Wykonawca nie zaangażuje się w trakcie obowiązywania Umowy, pośrednio lub
bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności
z obowiązkami ciążącymi na nim na podstawie Umowy.
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§ 8.
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 5% łącznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kary
umownej Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej
wysokości.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu
wynagrodzenia.
§9
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, poprzez
złożenie oświadczenia na piśmie.
3. W przypadku określonym w ust. 1 lub ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 2 powoduje naliczenie
wynagrodzenia zgodnie z ust. 3 z jednoczesnym potrąceniem kary umownej, należnej
Zamawiającemu, zgodnie z § 8.
5. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
§ 10
W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o każdorazowej zmianie swojego adresu i podania jednocześnie aktualnego adresu do
korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na
adres wskazany w Umowie.
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§ 12
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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