
 

WZÓR 

 

UMOWA Nr .................... 

zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 

 

Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7,  83 -047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 

przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 

 

oraz  

 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

reprezentowaną przez:  

 

................................ 

................................ 

 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

 

REGON: ....................... 

 

NIP: .............................. 

 

KRS: ............................. 

 

§1.  

1. Umowa jest następstwem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer RO.Z 271.3.2013.  

2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj.: opracowanie 

zmiany „Sudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz” w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a niezbędnym do uchwalenia  

i publikacji w sposób i w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Przedmiot i zakres opracowania obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) oceny aktualności studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz,   

2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przywidz, zwanego dalej studium,  

3) opracowań studialnych dotyczących podstawowych zagadnień rozstrzyganych w studium,  

4) roboczej wersji projektu studium,  

5) projektu studium do uzgadniania i opiniowania oraz do wyłożenia do publicznego wglądu,  

6) projektu studium do uchwalenia,  

7) opracowania ekofizjograficznego,  

8) prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko,  

9) uzasadnienia i podsumowania, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust.  3 ustawy z dnia 

03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr  199,  

poz. 1227, z późn. zm.).   



4. Sposób opracowania projektu studium winien umożliwiać pozyskanie danych statystycznych 

zgodnie z wymogami GUS w tym w zakresie, przeznaczenia terenów pod określone funkcje i wielkości 

ich powierzchni.  

5. Sposób opracowania projektu studium winien umożliwiać wydawanie wypisów i wyrysów dla 

poszczególnych nieruchomości oraz udostępnianie dokumentu planistycznego jak i metadanych 

zgodnie z wytycznymi i normami INSPIRE.  

6. Opracowania graficzne (mapowe) pomocnicze i uzupełniające należy wykonać w skali 1:10 000 lub 

innej dostosowanej do charakteru opracowania.  

 

7. Etapy i terminy wykonania opracowania:  

1) etap I - ocena aktualności studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, opracowanie 

urbanistyczne - 3 m-ce, 

2) etap II - opracowania studialne dotyczące podstawowych zagadnień rozstrzyganych w studium,  

robocza wersja projektu studium, opracowanie ekofizjograficzne - 4 m-ce, 

3) etap III - projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania oraz 

projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu - 4 m-

ce, 

4) etap IV - projekt studium z ewentualnymi poprawkami po przyjęciu uwag do uchwalenia przez Radę 

Gminy oraz podsumowanie i uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust.  3 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,   

z późn. zm.) - do 30 listopada 2014r..  

5) Termin końcowy wykonania zamówienia - do dnia 30 listopada 2014r. 

 

Terminy wykonania opracowania biegną: 

 

    a) termin wykonania etapu I - biegnie od dnia podpisania umowy 

    b) termin wykonania etapu II - biegnie od dnia podjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej 

przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przywidz”.  

    c) termin wykonania etapu III  - biegnie od dnia zakończenia II etapu  

    d) termin wykonania etapu IV - biegnie od dnia zakończenia III etapu. 

 

8. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur 

określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego 

i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu 

zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  

                                                  

§2.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania opracowania zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującym porządkiem 

prawnym.  

2) pozyskania na swój koszt i we własnym zakresie materiałów mapowych tj.: aktualnych map 

planistycznych oraz potwierdzenia aktualności map przez właściwy Oś rodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

3) doprowadzenia projektu zmiany studium do stanu umożliwiającego uchwalenie zmiany  studium  

w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie sporządzania projektu 

zmiany studium nastąpią zmiany w istotnych z uwagi na przedmiot opracowania aktach prawnych lub 

pojawią się okoliczności wydłużające procedurę zmiany studium.  



4) przygotowania: ogłoszeń do publikacji, zawiadomień, wystąpień o opinie i uzgodnienia, projektów 

uchwał, wykonania innych opracowań uzupełniających niezbędnych do sporządzenia studium, w tym 

wymaganych przepisami szczególnymi lub przez organy uzgadniające, uczestniczenia w dyskusji 

publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, uwzględnienia uwag wniesionych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium, a także w razie konieczności ponowienia 

czynności, w związku z uwzględnieniem uwag przez organ rozstrzygający, prezentacji projektu 

studium organom gminy w t rakcie czynności przygotowawczych do jego uchwalenia, jak również na 

posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującej ocenę aktualności oraz projekt 

studium, uczestniczenia w sesji, na której Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie uchwalenia 

studium, jak również na żądanie Zamawiającego w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy, 

przygotowania materiałów formalno -prawnych do Wojewody Pomorskiego celem stwierdzenia 

zgodności z prawem uchwały w sprawie uchwalenia studium.  

 

§3.  

1. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie merytorycznym 

i organizacyjnym dotyczącym opracowania zgodnie z procedurą sporządzania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647).  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wnioski do studium w terminie 7 dni od daty upływu terminu 

wyznaczonego na składanie wniosków. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże inne 

informacje i opracowania będące w jego posiadaniu a niezbędne w celu realizacji zamówienia.  

 

§4.  

1. Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to jest  

w Urzędzie Gminy Przywidz przedmiotu zamówienia w następujących formach:  

 

Etap I: 

1) Ocena aktualności studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz po 2 egz. w formie tekstowej 

oraz graficznej - na tle rysunku obowiązującego studium lub ewidencji działek i budynków 1 egz.  

w formie elektronicznej,  

2) Opracowanie urbanistyczne (wraz z rysunkami) 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie 

elektronicznej na mapie w skali 1 : 10 000.  

 

Etap II : 

1) Opracowania studialne dotyczące podstawowych zagadnień rozstrzyganych w studium oraz 

opracowanie ekofizjograficzne: po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,  

2) Robocza wersja projektu studium: po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej  

3) Opracowanie ekofizjograficzne po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.  

 

Etap III : 

1) Projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania - ilość 

egzemplarzy w formie papierowej odpowiadająca ilości organów i instytucji oraz dodatkowy 1 egz., 

 2) Projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do wyłoże nia do publicznego wglądu po 

2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.  

 

Etap IV : 

1) Projekt zmiany studium z ewentualnymi poprawkami po przyjęciu uwag do uchwalenia przez Radę 

Gminy: 

a) część tekstowa (wydruk) w formacie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe 

rysunki zmiany studium w skali 1:10 000 pomniejszone odpowiednio do formatu A4 lub A3 –
forma książkowa w ilości 5 kompletów; 



b) część graficzna studium w skali 1:10 000 w wersji kolorowej, na utwardzonym 

i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu - 1 egz., 
c) część tekstowa i graficzna studium w wersji elektronicznej  – część tekstowa studium wraz  

z załącznikami tekstowymi w formacie doc. i PDF, część graficzna studium (rysunek studium  

i załączniki graficzne) w formacie umożliwiającym publikację na stronie internetowej gminy 

(JPG, PDF) ,oraz w postaci pliku wektorowego w standardzie Corel Draw (.cdr) lub cad 

(.dwg);  

d) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie 

elektronicznej; 

e) teczki dokumentów formalno – prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem zmiany 
studium –1 egz., 
 

2. Podsumowanie i uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust.  3 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,   

z późn. zmianami) po 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD).  

 

§5.  

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego wraz  

z wykazem opracowań, pisemnym oświadczeniem, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także oświadczeniem,  

iż Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie 

wykonanego dzieła, w szczególności w zakresie umożliwiającym wykorzystanie przekazanych 

materiałów i opracowań zgodnie z ich przeznaczeniem, a także w celach promocyjnych 

(zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera,  publikowanie w sieci 

Internet). Odbiór przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  

w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający dokona końcowego odbioru przedmiotu umowy po uchwaleniu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz przez Radę Gminy 

Przywidz i po dokonaniu przez Wojewodę Pomorskiego oceny zgodności z prawem podjętej uchwały  

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

w trybie art. 90 – 93 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm. ), nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia procedury.  

4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony na Zamawiającego 

przechodzi całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia oraz prawo zezwalania na 

wykonanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy, w odniesieniu do wszystkich pól 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 9, poz. 90, poz. 631, z późn. zm.) Strony ustalają, że 

wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot autorskich 

praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność wszelkich egzemplarzy podmiotu umowy jest 

zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

 

§6.  

1.Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  

Brutto: ................................................................. 

słownie: ............................................................... 

2.Warunki płatności: 

 

1) I rata: etap I - ocena aktualności studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz , 

opracowanie urbanistyczne - 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1,  



2) II rata: etap II - opracowania studialne dotyczące podstawowych zagadnień rozstrzyganych  

w studium, opracowanie ekofizjograficzne, robocza wersja projektu studium - 20 % wynagrodzenia 

brutto określonego w ust. 1, 

3) III rata: etap III - projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do uzgodnień  

i  opiniowania oraz projekt studium i prognoza oddziaływania na środowisko do wyłożenia do 

publicznego wglądu - 30 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1,  

4) IV rata: etap IV - projekt studium z ewentualnymi poprawkami po przyjęciu uwag do uchwalenia 

przez Radę Gminy oraz podsumowanie i uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust.  3 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  

poz. 1227, z późn. zmianami) - 30 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1  

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

podpisany przez przedstawicieli stron oraz oryginał oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 

Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace.  

4. Płatność dokonana zostanie, w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury, na konto 

Wykonawcy podane na fakturze. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 

7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykona wców, których wierzytelność 

jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.  

 

§7.  
1. Zleceniu podwykonawcom podlegają prace w zakresie wyszczególnionym w ofercie Wykonawcy  

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,  

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) uczestniczenia w odbiorach prac podwykonawców,  

2) konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawców  

w terminie 7 dni od ich otrzymania, 

3) kontrolowania płatności dla podwykonawców,  

4) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowi ązań wobec 

podwykonawcy. 

4. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po 

dostarczeniu przez Wykonawc ę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 

Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.  

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców.  

6. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji umowy zawartej z nimi. W przypadku nie przedłożenia umowy lub 

odmowy jej akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na zapisy naruszające jego interes prawny, 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

 

§8.  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od  Wykonawcy –  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu 

określonego w § 1 ust. 7; 



2) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad w okresie rękojmi za wady  

w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

liczony od następnego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie tych wad;  

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% całkowitego 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

4) za każdy brak uczestnictwa w spotkaniu określonym w §1 ust. 2 pkt 4 pomimo powiadomienia (7 

dni przed terminem) określa się karę w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia,  o którym mowa  

w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy z wadami równoznaczne jest z niewykonaniem przedmiotu umowy 

w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt 4 umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na drodze cywilnej.  

 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia nałożonych kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

 

§9.  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku pozyskania przez 

Wykonawcę właściwych map niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz braku potwierdzenia  

ich aktualności, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy.  

5. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1-3, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 

warunkiem realizacji etapów II do IV jest podjęcie przez Radę Gminy Przywidz uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia studium. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od umowy w zakresie etapów II do IV w terminie 14 od głosowania skutkującego 

nieprzyjęciem przed Radę Gminy Przywidz uchwały w tej sprawie. Wykonawcy przysługuje wówczas 

wynagrodzenie wyłącznie za wykonanie i przekazanie praw do I etapu opracowania, o ile spełni 

pozostałe warunki określone w umowie.  

 

§10.  

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 

wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminów wykonania prac może nastąpić wyłącznie w przypadku nieterminowego 

dokonania uzgodnień, opinii instytucji uzgadniających i opiniujących, wniesienia uwag do zmiany 

studium wymagających ponownych uzgodnień i opinii, niezatwierdzenia projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy, zmiany aktów 

prawnych istotnych z uwagi na przedmiot zamówienia, ponadprzeciętny czas trwania procedur 

administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania i niewynikających z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

prac z tego powodu, – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu. Termin wykonania prac ulegnie 

przesunięciu o czas niezbędny na dokonanie zmian. Termin należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do t reści oferty 

Wykonawcy w zakresie zastąpienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy osobami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymogami SIWZ. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej 



wymienione okoliczności: 

1) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, 

2) nie wywiązywanie się personelu z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu 

stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).  

5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w następującym zakresie:  

1) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  

2) zmian redakcyjnych umowy będących następstwem zmian danych w rejes trach publicznych.   

 

§11.  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w przedmiocie zamówienia.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte w opracowaniu 

niezgodne z decyzjami właściwych organów instytucji i obowiązującymi przepisami.  

3. O zauważonych wadach w opracowaniu Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie 

Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt  

w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego  

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w przedmiocie zamówienia, wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy, może: 

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin  

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy; 

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny  

i nie dadzą się usunąć;  

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego.  

5. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie opracowań wchodzących  

w skład przedmiotu zmówienia w całości lub części na potrzeby Zamawiającego.  

 

§12.  

 

Przedstawicielem Zamawiającego koordynującym przedmiot umowy i dokonującym uzgodnień będzie 

Pani Katarzyna Miazga tel. 58 6825 146 a Wykonawcy …..………………………………………………  

 

§13.  

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiaj ącego.  

3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  

w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny. 

przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2012 roku, poz. 647), 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJACY 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do umow y  

Nr  

z dnia ....  ...2013r. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych 
dotyczący opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz  

 

Wyszczególnienie czynności 

wykonanych w poszczególnych etapach 

Termin wykonania 

pracy 

Wartość wykonanej 

pracy w zł 

I ETAP OPRACOWANIA 

1 czynności formalno-prawne związane z 

przystąpieniem do opracowania przedmiotu umowy  

 - analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym, skompletowanie niezbędnych 

podkładów mapowych w skali 1: 10 000, 

- ocena aktualności studium uwarunkowań  

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz 

      - opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej,  

 
 3 miesiące od daty 
podpisania umowy 

 

 
20% wynagrodzenia  
 

 

 

 

II ETAP OPRACOWANIA 

  - wykonanie opracowania ekofizjograficznego. 

- analiza i propozycja rozpatrzenia złożonych 

wniosków do zmiany studium wraz z 

uzasadnieniem oraz wykazem i rysunkiem 

przedstawiającym położenie i rozmieszczenie 

terenów, co do których zostały wniesione wnioski, 

- sporządzenie roboczej wersji projektu zmiany 

studium oraz prezentacja opracowania 

Zamawiającemu, Radzie Gminy, 

 - uzyskanie pozytywnej opinii Rady Gminy, 

dotyczącej koncepcji projektu zmiany studium  

z uwzględnieniem ewentualnych uwag i wniosków, 

 - wykonanie opracowań studialnych dotyczących 

podstawowych zagadnień rozstrzyganych w 

studium 

 

 

 4 miesiące od daty podjęcia 

przez Radę Gminy uchwały 

dotyczącej przystąpienia do 

zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Przywidz”. 

 

 

20 % wynagrodzenia    

III ETAP OPRACOWANIA 

- sporządzenie projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz, spełniającego 

wymogi przepisów prawa, w wersji elektronicznej i 

 

 

 4 miesiące od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego 

wykonania etapu II 

 

 

 

30 % wynagrodzenia    



papierowej, w ilości niezbędnej do dokonania 

uzgodnień i uzyskania opinii, 

- sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń 

studium na środowisko  

- analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia 

uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w 

związku z udziałem społeczeństwa na podstawie 

art.42 ust.2 i pisemne podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 

sporządzone na podstawie art.55 ust.3 - ustawy z 

dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko wraz z przygotowaniem projektów 

zawiadomień, obwieszczeń, pism dotyczących 

przeprowadzenia strategicznej oceny jw.  

-  wdrożenie procedury uzgadniania i opiniowania 

projektu zmiany studium wraz z przekazaniem 

dokumentu jw. do uzgodnień i opinii, przygotowanie 

projektów pism. 

- dokonanie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień 

wraz ze sporządzeniem stosownego wykazu opinii 

oraz wprowadzenie zmian wynikających z 

uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień i 

ewentualne ponowne uzgodnienie i opiniowanie 

projektu zmiany studium. 1. czynności związane z 

wyłożeniem projektu zmiany „Studium” do 

publicznego wglądu: 

- sporządzenie projektu zmiany studium do 

wyłożenia do publicznego wglądu,  

- przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i 

zawiadomień o wyłożeniu projektu  studium, 

- udział w dyskusji publicznej wraz z 

przygotowaniem protokółu z dyskusji publicznej, 

- przeanalizowanie złożonych uwag do projektu 

zmiany studium wraz z wykazem i przedstawieniem 

sposobu ich rozpatrzenia, wprowadzenie zmian do 

projektu studium wynikających z uwzględnionych 

uwag z uzgodnieniem w niezbędnym zakresie, 



IV ETAP OPRACOWANIA  

- przekazanie projektu zmiany studium wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag, spełniającego wymagania 

do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie 

uchwalenia zmiany studium, 

- przygotowanie projektu uchwały Rady  Gminyj jw. 

- prezentacja projektu dokumentu na sesji Rady 

Gminy. 

- przygotowanie i skompletowanie dokumentacji do 

odbioru końcowego 

- przygotowanie i skompletowanie dokumentacji 

planistycznej w zakresie do przedstawienia 

Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium . 

2. 

 

 

 do 30 listopada 2014r. od 

daty przyjęcia przez 

Zamawiającego wykonania 

etapu III 

 

 

 

30% wynagrodzenia, 

płatność po ocenie przez 

Wojewodę zgodności z 

prawem uchwały w 

sprawie uchwalenia 

studium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


