Umowa ZG-OUG.4104.3. ………….. .20…..
na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
zawarta w dniu ………………………..
pomiędzy
Miastem Poznań – Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą przy ul.
Gronowej 20 w Poznaniu, 61-655, posiadającym NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822
reprezentowanym przez:
Andrzeja Krygiera – Geodetę Miejskiego, Dyrektora Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ, zwanym w dalszej treści Zarządem,
a
………………..……………………………………………………………………………………………………....
.....................................................................................................................................................................
NIP ……………………………………. REGON ………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zgłaszającym.
Na podstawie niniejszej umowy, w imieniu Zgłaszającego, uprawnionym do zgłaszania prac
geodezyjnych, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne
i kartograficzne, jest:
1.

2.

3.

Imię i nazwisko: ………..…………….……………….

PESEL: ………...…………..……………

e-mail: …..……………………...………………………

Telefon: .………………..……………..

Upr. Zawodowe nr: ….………..…….……………….

Zakresy upr.: …………….……………

Imię i nazwisko: ………..…………….……………….

PESEL: ………...…………..……………

e-mail: …..……………………...………………………

Telefon: .………………..……………..

Upr. Zawodowe nr: ….………..…….……………….

Zakresy upr.: …………….……………

Imię i nazwisko: ………..…………….……………….

PESEL: ………...…………..……………

e-mail: …..……………………...………………………

Telefon: .………………..……………..

Upr. Zawodowe nr: ….………..…….……………….

Zakresy upr.: …………….……………

Zwanym dalej Użytkownikiem.
Strony ustalają co następuje:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne udostępnienie Użytkownikowi możliwości
dokonywania zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych poprzez portal znajdujący
się na stronie internetowej pod adresem http://geopoz.geoportal2.pl zwanym dalej Portalem.

§2
1. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystać dostęp do Portalu 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 na osoby trzecie, w tym także na
rzecz innych osób zatrudnionych przez Zgłaszającego.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana
przez Portal.

§3
1. Użytkownikowi zostanie przydzielony login i hasło, które należy zmienić po pierwszym
logowaniu.
2. Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w tym także innym osobom zatrudnionym
przez Zgłaszającego) jest zabronione.
3. Kilkukrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do Portalu.
4. Wydanie Użytkownikowi loginu oraz hasła do Portalu nastąpi na piśmie w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

§4
1. Zgłaszający ma możliwość uprawnienia do zgłaszania prac geodezyjnych wielu
Użytkowników w ramach jednej firmy.
2. Każdy Użytkownik w danej firmie ma pełen dostęp do wszystkich zgłoszonych prac
w firmie, prawo do ich modyfikacji, prowadzenia korespondencji oraz anulowania
prac i składania zgłoszeń uzupełniających.

§5

1. Zarząd dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi stałego dostępu
do Portalu.
2. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu spowodowane
nie z winy Zarządu, obejmujące m.in. przerwy w dostawie energii elektrycznej,
nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu Portalu.
3. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu Serwisu rozumie się wszelkie działania mające
na celu usunięcie wszelkich wad i usterek w pracy Portalu oraz jego konserwacje.

§6
1. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej jednoznaczne
jest ze zgłoszeniem pracy.
2. Przed użyciem danych prezentowanych w Portalu należy uzyskać licencję, o której
mowa w art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Zarząd nie gwarantuje kompletności materiałów. W przypadku, gdy materiały będą
niekompletne lub rozmiar plików lub forma prowadzenia mapy zasadniczej nie
pozwolą na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niezbędny będzie kontakt
z Zarządem.
4. Wszystkie wydruki papierowe wymagające zachowania skali należy wykonywać
z aplikacji dedykowanej dla danego rozszerzenia pliku.

§7
1. W Portalu istnieje możliwość korzystania z płatności elektronicznych Paybynet.
2. Za korzystanie z płatności elektronicznych Paybynet pobierana jest prowizja.
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§8
1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zarząd ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Zgłaszającego lub Użytkownika postanowień niniejszej umowy lub
odmowy zapłaty opłat wynikających z aktywności Użytkownika w Portalu.
4. Rozwiązanie umowy nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu wcześniejszej
aktywności w Portalu.

§9
Zmiana postanowień niniejszej umowy, a w szczególności zmiany Użytkowników, mające
związek z trybem zgłaszania prac geodezyjnych, dostępem do Portalu, a przede wszystkim
z faktem wygaśnięcia uprawnień Użytkownika do reprezentowania Zgłaszającego wymagają
dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny w Poznaniu.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz otrzymuje Zgłaszający, drugi Zarząd.

……………..………….…....

………………………..…....

Zgłaszający

Zarząd
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