GK.
Umowa nr..............
zawarta w dniu …............................ w Bielsku-Białej, pomiędzy
Prezydentem Miasta Bielska-Białej reprezentowanym przez ...............................................................
................................................................................................................................................................
zwanym dalej Usługodawcą
a
…...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP ….......................................................nr KRS lub REGON ….......................................................
reprezentowanym przez …………………………………………........................................………...
zwanym dalej Usługobiorcą.
§1
Na podstawie niniejszej umowy w imieniu Usługobiorcy, uprawnionymi do wykonywania
czynności i.KERG zdefiniowanych w Regulaminie, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne są:
1.Pani/Pan
…............................................................................................................................................................
Telefon ….......................................................e-mail..…........................................................................
Nr uprawnień zawodowych …......................zakres uprawnień zawodowych …................................,
2.Pani/Pan
…............................................................................................................................................................
Telefon ….................................................... e-mail …........................................................................
Nr uprawnień zawodowych …...................... zakres uprawnień zawodowych …...............................,
3.Pani/Pan
…............................................................................................................................................................
Telefon ….................................................... e-mail …........................................................................
Nr uprawnień zawodowych …...................... zakres uprawnień zawodowych …...............................,
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§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie Usługobiorcy wykonywania czynności
i.KERG, zdefiniowanych w Regulaminie – za pomocą stosownego serwisu systemu
oprogramowania komputerowego Usługodawcy – Aplikacji GEO-INFO i.KERG.
Zakres umowy obejmuje swym zasięgiem miasto Bielsko-Biała.
§3
Usługobiorca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystywać dostęp do Aplikacji GEO-INFO
i.KERG wyłącznie na użytek wykonywanych przez Usługobiorcę prac geodezyjnych lub
kartograficznych, bez możliwości cesji tego dostępu na osoby trzecie. Ponadto Usługobiorca
oświadcza, iż zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu korzystania z Aplikacji GEO-INFO
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i.KERG, doręczonego mu przed zawarciem umowy i zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Bielska-Białej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/.
Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelka jego aktywność w zakresie korzystania
z Aplikacji GEO-INFO i.KERG będzie rejestrowana i archiwizowana przez system.
§4
Usługobiorcy zostaną przydzielone login i hasło aktywowane przez administratora systemu.
Usługobiorca ma możliwość zmiany hasła. Udostępnienie hasła innym osobom jest zabronione,
trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła powoduje blokadę dostępu do systemu.
Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia Usługobiorcy stałego dostępu
do systemu.

§5
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej
w systemie przez Usługobiorcę jest równoznaczne ze zgłoszeniem jej w MODGiK w BielskuBiałej i pociąga za sobą zobowiązania finansowe Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy
wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
§6
Strony umowy zgodnie oświadczają, że wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty za
udostępnienie wskazanych danych jest równoznaczne z uzgodnieniem listy dokumentów zasobu,
niezbędnych do wykonania zgłoszonych pracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w terminie
uzgodnionym między stronami zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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§7
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania:
▪ za uprzednim 14 dniowym okresem wypowiedzenia,
▪ w każdym czasie za porozumieniem stron.
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszej umowy, regulaminu korzystania
z Aplikacji GEO-INFO i.KERG lub odmowy opłaty urzędowej za udostępniane materiały,
o której mowa w art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wynikającej
z aktywności Usługobiorcy.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§8
Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o wszelkich zmianach mających związek z trybem
zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych i dostępu do systemu. Usługodawca dokona
w systemie niezwłocznie odpowiednich zmian w prawach dostępu wynikających z dostarczonej
przez Usługobiorcę informacji.
§9
Wszelkie zobowiązania finansowo-prawne wynikające z użycia kodu rejestracyjnego, hasła
i loginu w Aplikacji GEO-INFO i.KERG przez osoby trzecie ponosi Usługobiorca.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Usługobiorcy
i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie, w
jakim szkoda:
▪ powstała w wyniku nieprawidłowego działania Aplikacji GEO-INFO i.KERG lub awarii,
▪ spowodowana została utratą danych powstałych w wyniku nadużycia lub wadliwej obsługi
Aplikacji GEO-INFO i.KERG,
▪ powstała w wyniku korzystania z Aplikacji GEO-INFO i.KERG za pomocą niewłaściwego
sprzętu lub programów,
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▪ wyrządzona została w związku z działaniem wirusów komputerowych lub innego
oprogramowania szkodliwego,
▪ wyrządzona została podczas uruchamiania Aplikacji GEO-INFO i.KERG, jeżeli odbyło się to
niezgodnie z zasadami korzystania z Aplikacji GEO-INFO i.KERG opisanych
w Regulaminie,
▪ powstała w wyniku błędu transmisji, przerw w łączności oraz wad urządzeń
telekomunikacyjnych, systemów zasilania lub sprzętu komputerowego lub opóźnień
związanych z korzystaniem z systemu, a także działania osób trzecich w trakcie przesyłania
danych z sieci,
▪ powstała w skutek nieodebrania z MODGiK materiałów geodezyjnych niedostępnych
w Aplikacji GEO-INFO i.KERG,
▪ polega na utracie spodziewanych korzyści.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Usługobiorca, a dwa egzemplarze Usługodawca.

…………………………………………….
Usługobiorca

…………………………………………
Usługodawca

Umowa sporządzona zgodnie ze wzorem zaopiniowanym przez radcę prawnego w dniu 4
października 2019r.

