UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – ZLECENIA
NR……………………..

zawarta dnia ………………….……… roku w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wspólnej 2, zwanym w dalszej treści ,,Zleceniodawcą”,
reprezentowanym przez:
Marzenę Roszkowską – Dyrektora Generalnego Urzędu Geodezji i Kartografii
a
………………………….., zamieszkałą/ym w …………………………………………,
zwaną/ej dalej Zleceniobiorcą,
§1
Na podstawie niniejszej Umowy, zwanej dalej ,,Umową” Zleceniobiorca zobowiązuje się do
wykonywania na rzecz Zleceniodawcy usługi związanej ze wsparciem działań Departamentu
Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w zakresie zapewnienia obsługi
Projektu K-GESUT, polegającym w szczególności na:
1) przygotowaniu założeń architektonicznych, analitycznych, technicznych oraz wymagań

funkcjonalnych produktów (usług i infrastruktury technicznej) związanych z rozbudową
systemu zarządzania K-GESUT, integracją i standaryzacją baz danych oraz systemów
w zakresie Projektu K-GESUT, w tym opracowaniu specyfikacji technicznych, planów
wdrożeniowych, planów testów;
2) współpracy

z wykonawcami zewnętrznymi zamówień publicznych związanych
z rozbudową systemu zarządzania K-GESUT, integracją i standaryzacją baz danych oraz
systemów w zakresie Projektu K-GESUT (w tym uczestnictwie w odbiorach i testach
produktów);

3) uzgadnianiu

z jednostkami administracji publicznej warunków technicznych
i organizacyjnych związanych z rozbudową systemu zarządzania K-GESUT, integracją
i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie Projektu K-GESUT;

4) przygotowaniu oraz przeprowadzeniu, przy współpracy z komórką zamówień publicznych,

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celu dostawy towarów i zakupu usług
dla Projektu K-GESUT;
5) współpracy z zespołami Projektów ZSiN Faza II i CAPAP w zakresie wymagań

i utrzymania produktów IT;
6) współpracy z zespołami Projektów ZSiN Faza II i CAPAP w ramach Zespołu Rada

Architektury, w celu zatwierdzania założeń architektury Systemu Informacyjnego GUGiK
(SIG);
7) uczestnictwie w procesie zasilania krajowej bazy GESUT danymi pochodzącymi

z powiatowych baz GESUT;
8) prowadzeniu dokumentacji technicznej Projektu K-GESUT;

- zwanym dalej ,,Przedmiotem Umowy”.
§2
Przedmiot Umowy wykonywany będzie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r.
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§3
1. Za wykonywanie Przedmiotu Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie brutto ………….. zł. (słownie złotych:
…………….. złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie częściami, w rozliczeniu
miesięcznym w wysokości ……….. zł brutto za miesiące styczeń – listopad oraz
w wysokości ……….. zł brutto za miesiąc grudzień, przy założeniu 160 godz. wykonania
usługi w miesiącach styczeń – listopad oraz 128 godz. wykonania usługi w grudniu, na
podstawie rachunków częściowych Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Zleceniodawcy.
3. Rozliczanie Zleceniobiorcy z wykonywania czynności będących Przedmiotem Umowy
dokonywane będzie w okresach 1-miesięcznych na podstawie pisemnego zestawienia,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zleceniobiorcę w rachunku, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy
prawidłowo wystawionego rachunku zgodnie z ust. 2, przy czym za datę zapłaty
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca, podpisując Umowę, wypełnia druk „Oświadczenia Zleceniobiorcy dla
celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego”, który po wypełnieniu, stanowi
załącznik do egzemplarza Umowy przeznaczonego dla Zleceniodawcy.
§4
1. Zleceniobiorca przedstawiać będzie Zleceniodawcy, do 26 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego, pisemne zestawienie czynności wykonanych w ramach Umowy
w danym miesiącu kalendarzowym, z wyszczególnieniem czasu poświęconego na
poszczególne czynności.
2. Akceptacja rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, powinna nastąpić w ciągu 5 dni
roboczych od jego dostarczenia Zleceniodawcy. Brak uwag Zleceniodawcy
w wymienionym wyżej terminie upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia rachunku,
o którym mowa w § 3 ust. 2.
§5
1. Zleceniodawca zastrzega a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności
przewidzianych Umową przez Zleceniobiorcę osobiście. Zleceniobiorca nie może bez
zgody Zleceniodawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, powierzyć osobom
trzecim wykonania czynności przewidzianych Umową.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy.
3. Zleceniobiorca wykonywać będzie Przedmiot Umowy samodzielnie, kierując się
wskazówkami Zleceniodawcy, co do sposobu wykonywania Umowy, zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami wewnętrznymi
obowiązującymi u Zleceniodawcy oraz z powszechnie wymaganą starannością.
4. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i informacje niezbędne do
wykonywania Umowy. Po zakończeniu realizacji Umowy Zleceniobiorca jest
zobowiązany rozliczyć się ze Zleceniodawcą z materiałów przekazanych mu przez
Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca będzie udzielał, na żądanie Zleceniodawcy, ustnych lub pisemnych
informacji na temat stanu spraw oraz przewidywanych terminów wykonania zleconych
czynności.
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§6
Wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie
Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem Umowy.
§7
Zleceniobiorca 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.
§8
1. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zleceniobiorca lub zaprzestania przez Zleceniobiorcę wykonywania Umowy,
Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie 10 dni od dnia doręczenia
Zleceniobiorcy wezwania Zleceniodawcy do zapłaty kary umownej, przelewem na
rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w wezwaniu do zapłaty.
3. Zleceniodawcy służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kary
umownej, Zleceniodawca nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej
wysokości.
5. Zleceniobiorca 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 Zleceniobiorcę z obowiązków przewidzianych
Umową, Zleceniodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, poprzez
złożenie oświadczenia na piśmie.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Zleceniobiorca 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 Zleceniodawcy,
zgodnie z § 8.
5. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
§ 10
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.
§ 11
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3

§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 13
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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