Umowa nr BG.6642.
o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną
Zawarta w dniu ……………………...
pomiędzy:
Starostą Brzezińskim.......................................................zwanym dalej Starostą,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
NIP: …………………….., REGON: ……………………… zwanym dalej Zgłaszającym.
Niniejsza umowa upoważnia Wykonawcę działającego w imieniu Zgłaszającego do
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną.
imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
Telefon: ………………………….

E-mail: ……………………..

Numer uprawnień zawodowych: …… Zakres uprawnień zawodowych: …...
zwanym dalej Wykonawcą – w rozumieniu art. 11, oraz art. 42 z ustawy dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t. j. z pózn. zm.)
Strony ustalają co następuje:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Wykonawcy możliwości przeglądania w
trybie chronionym mapy zasadniczej, rejestru ewidencji gruntów i budynków, danych Banku
Osnów, zeskanowanych operatów technicznych oraz zgłaszania prac geodezyjnych poprzez
serwis znajdujący się na internetowej stronie http//brzeziny.geoportal2.pl
§2
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystać dostęp do wyżej wymienionego
serwisu wyłącznie na użytek wykonywanych przez siebie i na rzecz Zgłaszającego prac
geodezyjnych (zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z
aktami wykonawczymi), bez możliwości cesji przedmiotu umowy na osoby trzecie w tym
także na rzecz innych osób zatrudnionych przez Zgłaszającego. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana przez system.
§3
1. Wykonawcy zostanie przydzielony login oraz hasło – zgodnie z Oświadczeniem
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy - aktywowane przez administratora systemu.
Wykonawca ma możliwość zmiany hasła. Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w
tym także innym osobom zatrudnionym przez Zgłaszającego) jest zabronione. Kilkukrotne
wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do systemu.
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 PODGiK w Brzezinach.
§4
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie przez
Wykonawcę równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w

Brzezinach i pociąga za sobą zobowiązania finansowe Zgłaszającego w stosunku do
Starostwa Powiatowego w Brzezinach wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
§5
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 konserwacje.
§6
Starosta ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub odmowy zapłaty opłat wynikających z
aktywności Wykonawcy w systemie. Rozwiązanie umowy nie oznacza rezygnacji z roszczeń
finansowych z tytułu wcześniejszej aktywności w systemie.
§7
Zgłaszający powiadomi pisemnie Starostę o wszelkich zmianach dotyczących Wykonawcy,
mających związek z trybem zgłaszania prac geodezyjnych i dostępem do systemu, a w
szczególności z faktem wygaśnięcia uprawnień Wykonawcy do reprezentowania
Zgłaszającego w tym zakresie. Starosta dokona niezwłocznie w systemie odpowiednich zmian
w prawach dostępu wynikających z dostarczonej przez Zgłaszającego informacji.
§8
1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
wraz z aktami wykonawczymi.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy
będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Starosty Brzezińskiego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zgłaszającego, Wykonawcy i Starosty.

………………………………….

Starosta

Pieczątka Zgłaszającego

………………………………
Podpis Wykonawcy ………………………………….

Wypełnia ośrodek dokumentacji wyłącznie na swoim egzemplarzu:
Identyfikator Zgłaszającego w systemie OŚRODEK: ……………………........
Login Wykonawcy w Geoportalu…………………………….
Data rejestracji Wykonawcy dla zgłoszenia prac droga elektroniczną: ………………………

