
Umowa Nr  …............................

o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną

Zawarta w dniu  …......................... pomiędzy:
Starostą Sierpeckim, …..............................................................................., zwanym dalej Starostą

a

nazwa firmy …............................................

adres …......................................................

NIP ….......................... REGON …..........................

zwanym dalej Zgłaszającym.

Strony ustalają co następuje:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną
poprzez  serwis  znajdujący się  na stronie  internetowej  https://sierpc.geoportal2.pl,  a  także  zasad
przeglądania  map  w  trybie  chronionym  oraz  przeglądania  poziomej  i  wysokościowej  osnowy
geodezyjnej.

§ 2

Zgłaszający upoważnia do zgłaszania w jego imieniu prac geodezyjnych:

Panią/Pana: ….........................................

telefon: …...............................................

e-mail: …................................................

Nr i zakres uprawnień zawodowych: ….........................

zwaną/zwanego dalej Wykonawcą.

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się wykorzystywać dostęp do ww. serwisu wyłącznie na
użytek wykonywanych przez siebie prac geodezyjnych (zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego
i Kartograficznego wraz z aktami wykonawczymi), bez możliwości cesji przedmiotu umowy ma
osoby  trzecie  w  także  na  rzecz  innych  osób  zatrudnionych  przez  Zgłaszającego.  Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana przez system.

§ 4

1. Wykonawcy zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora systemu.
Wykonawca ma możliwość zmiany hasła.  Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w tym
także  osobom  zatrudnionym  przez  Zgłaszającego)  jest  zabronione.  Kilkukrotne  wprowadzenie
błędnego hasła, blokuje dostęp do systemu.

http://sierpc.geoportal2.pl/


2. Starosta dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu do systemu.
3. Starosta nie gwarantuje kompletności materiałów. Jeżeli materiały będą niekompletne, niezbędny
będzie kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu.

§ 5

1.  Wypełnienie  i  zatwierdzenie  formularza  zgłoszenia  pracy  geodezyjnej  w  systemie  przez
Wykonawcę, równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej Staroście Sierpeckiemu, zgodnie z art.
11 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 roku
poz. 276 z późn. zm.).
2. Opłata nastąpi po wydaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu
oraz  za  wykonanie  czynności,  o  których mowa w art.  40b ust.  1  ustawy Prawo Geodezyjne  i
Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 276 z późn. zm.).

§ 6

1. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane nie z jego
winy, obejmujące między innymi przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie
sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu.
2. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające na celu
usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwację.

§ 7

Starosta ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy lub zwłoki z zapłatą opłat wynikających z aktywności
Wykonawcy  w  systemie.  Rozwiązanie  Umowy  nie  oznacza  rezygnacji  z  roszczeń  z  tytułu
wcześniejszej aktywności w systemie.

§ 8

1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowania
przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej Umowy, będzie
rozstrzygał Sąd Rejonowy w Sierpcu.
3.  Niniejszą  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
Zgłaszającego, Wykonawcy oraz dla Starosty.

….............................                …....................................                     …..............................................
Pieczątka Zgłaszającego                            Podpis Wykonawcy                                                  Starosta

Wypełnia Ośrodek Dokumentacji wyłącznie na swoim egzemplarzu:

Identyfikator osoby w systemie OŚRODEK  ....................................

Data rejestracji użytkownika dla zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną ….........................



Umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do PODGiK w Sierpcu.  


