U m o w a Nr ……………….
o dostępie do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz zgłaszaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.Kerg
zawarta w dniu …………………………………………… w Jeleniej Górze pomiędzy
Starostą Karkonoskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Preisnera - Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
zwanym dalej Udostępniającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………………

REGON……………………………………………………

zwanym dalej Zgłaszającym
Na podstawie niniejszej umowy w imieniu Zgłaszającego, uprawnionym do zgłaszania prac
wykonanych zgodnie z art.42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest:
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………………. e-mail ……………………………………………………………………….
Nr uprawnień zawodowych …………………… zakres uprawnień zawodowych ………………….
zwanym dalej Wykonawcą
W przypadku braku uprawnień geodezyjnych należy dołączyć wykaz osób zatrudnionych przez
Zgłaszającego z podaniem numerów i zakresów uprawnień zawodowych:
1………………………………………………………………………………………………nr upr. ……………………zakres …………
2………………………………………………………………………………………………nr upr. ……………………zakres …………
3………………………………………………………………………………………………nr upr. ……………………zakres …………
o następującej treści:
§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Wykonawcy danych z powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jeleniej Górze w trybie chronionym wydruku oraz zgłaszania prac
geodezyjnych poprzez GEO-INFO i.Kerg.
§ 2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystywać dostęp do serwisu wyłącznie na użytek
wykonywanych przez siebie i na rzecz Zgłaszającego prac geodezyjnych bez możliwości cesji na osoby
trzecie. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana
i archiwizowana przez system.

§ 3.
3.1 Wykonawcy zostanie przydzielone login i hasło aktywowane przez administratora systemu.
Wykonawca ma możliwość zmiany hasła .Udostępnienie hasła innym osobom jest zabronione ,trzykrotne
wprowadzenie błędnego hasła powoduje blokadę dostępu do systemu.
3.2 Udostępniający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu
do systemu.
3.3 Udostępniający nie gwarantuje kompletności materiałów dostępnych online. Celem uzupełnienia
brakującej dokumentacji – niezbędnym będzie kontakt z pracownikiem Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze obsługującym zasób geodezyjny .
§ 4. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie przez Wykonawcę
jest równoznaczne ze zgłoszeniem jej w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze i pociąga za sobą
zobowiązania Zgłaszającego w stosunku do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze , wynikające
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
§ 5.
5.1 Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane
przyczynami nieleżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe
działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu.
5.2 Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu rozumie się wszelkie działania mające na celu
usunięcie wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwacje.
§ 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania:
6.1 Za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia
6.2 W każdym czasie za porozumieniem stron
6.3 Udostępniający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę lub Zgłaszającego postanowień niniejszej umowy lub odmowy opłat wynikających
z aktywności Wykonawcy bądź Zgłaszającego w systemie.
§ 7.Zgłaszający powiadomi Udostępniającego o wszelkich zmianach dotyczących wykonawcy, mających
związek trybem zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i dostępu do systemu, w szczególności
z faktem wygaśnięcia uprawnień Wykonawcy do reprezentowania Zgłaszającego w tym zakresie.
Udostępniający dokona w systemie niezwłocznie odpowiednich zmian w prawach dostępu wynikających
z dostarczonej przez Zgłaszającego informacji.
§ 8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9. W sprawach
Cywilnego.

nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

§ 10. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zgłaszającego oraz Udostępniającego.
Zgłaszający

Udostępniający

