
                            Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                          Nr sprawy : 341/29/4/06 

 

 

U M O W A  nr  341/29/4/06 
 
Zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 
reprezentowaną przez: 
  
Piotra Miczkę             -   Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Urszuli Szczęśniak  - Skarbnika Gminy 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  NIP ……………… 
 
a ………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/m  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/m przez : 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Zarejestrowaną/m w…………………………………….pod nr ……………. z dnia 
………… 
 
NIP ……………………………..                          REGON  …………………………………. 
 
PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na 

przygotowaniu i opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zurbanizowanych  wsi Rozkochów, zgodnie z ustawą z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 

późn. zmianami) – przedmiot ustaleń planu obejmuje obowiązkowy zakres określony w 

art. 15 ust. 2 w/w ustawy, w granicach określonych uchwałą Nr  XLVI/286/06 Rdy Gminy 

w Walcach z dnia 7 września 2006roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych  wsi 

Rozkochów. 

 

Zakres rzeczowy działa obejmuje w szczególności :  

 1)  sporządzenie projektu planu miejscowego w formie tekstowej i w formie graficznej , - 

wymagana  ilość egz. (ew. pomniejszeń rysunku) niezbędna do dokonania uzgodnień i 

opinii  wynikających z przepisów, 

2) sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko, 

3) sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,  

4) prezentacja projektu planu Wójtowi Gminy, Gminnej Komisji Architektoniczno-

Urbanistycznej,  na sesjach Rady Gminy w Walcach  oraz uwzględnienia w planie ustaleń 

przyjętych w wyniku prezentacji i konsultacji, 

   5) korekta planu wynikająca z uzgodnień i opinii,  

6)  przygotowania korespondencji w trakcie  sporządzenia planu w tym przygotowania 

obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień, 



7) wykonanie wniosku o uzyskania zgody na zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśnie  -  2 egz. 

8) sporządzenie projektu planu do wyłożenia publicznego w technice barwnej oraz udział w 

dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu, 

 

 

9) analiza uwag do planu oraz przygotowanie stanowiska Wójta dotyczącego ich 

uwzględnienia lub nieuwzględnienia, 

10) wprowadzenie zmian do planu wynikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie 

konieczne ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie, 

11) sporządzenie załącznika do uchwały o sposobie rozpatrzenia uwag,  

12) sporządzenia załącznika do uchwały o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 

zasad ich finansowania. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowania merytoryczne dokumentów 

formalno-prawnych,  projekty wszystkich pism zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokumentacji prac planistycznych.  

 

 

TERMIN WYKONANIA 
 

§ 2 
 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia : 

- przekazanie projektu mpzp do opiniowania i uzgodnień : 5 m-cy licząc od dnia    
  zawarcia umowy,   

- przekazanie przedmiotu zamówienia określonego w §  1 i 6 do  12 m-cy licząc od 
  dnia   zawarcia umowy.  

 
 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
 
 

§ 3 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie pracy określonej w § 1 i 6 strony ustalają na podstawie ceny  

      podanej w ofercie, 

      netto: ………………zł (słownie : ……………………………………………………….) 

      należny podatek VAT - ………………………… zł 

     brutto ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………) 

 

 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu, niezmiennego do czasu zakończenia usługi. 

     Wynagrodzenia to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do wykonania 

      niniejszej umowy. 

 

3. Powyższa kwota nie obejmuje kosztów zawiadomień, ogłoszeń i komunikatów prasowych 

sygnowanych przez Urząd Gminy. 



 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

§ 4 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

urbanistycznej i obowiązującego prawa. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  wprowadzenia zmian w wyniku konsultacji i uzgodnień, 

wynikających z trybu formalno-prawnego opracowania planu, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się także do składania stosownych wyjaśnień odnośnie dzieła i 

jego interpretacji, a w szczególności przypadku kwestionowania jego ustaleń przez organy 

nadzoru prawnego oraz w innych przypadkach pojawienia się takiej potrzeby. 

4. Dokumentacja Projektowa, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy o prawie autorskim. 

5. Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej przenosi na 

Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia własność dostarczonych egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej oraz autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, a 

w szczególności w zakresie : 

a. utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy działa, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

b. rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, a 

także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,   

c. wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów 

Dokumentacji Projektowej. 

 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 5 

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za  należycie, bez zastrzeżeń wykonany przedmiotu umowy 

płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w oparciu o następujące zasady :  

     a. 80% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1, w ciągu 14 dni od daty  

         przekazania projektu mpzp terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów  i otrzymania  

         faktury,  

     b. 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1, w ciągu 21 dni od daty  

         opublikowania uchwały zatwierdzającej „Miejscowy plan…” w Dzienniku Urzędowym  

         Województwa Opolskiego i otrzymaniu faktury. 

 

2. Należność zostanie przelana z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego zlecania 

przelewu.  

 



PRZEDMIOTY ODBIORU  
 

§ 6 

 

Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 

następującej ilości egzemplarzy: 

    - sporządzenie projektu uchwały -  5 egz na papierze i 1egz. na CD (Word), 

    - rysunek planu w technice barwnej dodatkowo zabezpieczony przed zniszczeniem  

      (np. poprzez laminowanie)  -  1 egz. 

    - rysunek planu w technice barwnej złożony do formatu A 4  -  2 egz. 

 

 

    - rysunek planu w wersji czarno-białej   -  1 egz 

    - rysunek planu w wersji czarno-białej  lecz złożony do formatu A 4 – 3 egz. 

    -  rys. planu na CD – plik w formacie  jpg. 

    - plan zagospodarowania ….  1 – egz. wykonany w technice zapewniającej  

      możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego 

    - prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko – 3 egz. 

 - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - 2 egz. 

    

 

KARY UMOWNE 
 

§ 7 

 

1. Jeżeli Wykonawca wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, w 

szczególności z § 4, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt  Wykonawcy. 

2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu dzieła przez Wykonawcę przekroczy 30 dni, 

Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

3. O zauważonych wadach dzieła Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 30 dni 

od wykrycia wady. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dzieła, wykonując uprawnienia względem 

Wykonawcy, może :  

a) żądać jej usunięcia , wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 

zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i 

odstąpi od umowy, 

b)  odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 

charakter istotny i nie dadzą się usunąć w terminie 21 dni, 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a. za opóźnienie w wykonaniu dzieła w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienie. 

b. za opóźnienie w usunięciu wad dzieła w wysokości 1% wynagrodzenia za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienie. 



c. W przypadku odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy na skutek 

okoliczności określonych w § 8 w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3.  

2. Jeżeli  kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić   

      odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury 

VAT, wystawionej zgodnie z niniejszą umowa.  

 

 

 

INNE USTALENIA STRON 
 

§ 9 

 

 

1.  Zamawiający zapewnia dostarczenie Wykonawcy podkładów  geodezyjnych na papierze  

     po 3 egz. oraz na kalce po 1 egz. ,  w skali 1 : 1000 – tereny zabudowane i w skali 1:5000 -     

     tereny przyległe oraz opracowanie ekofizjograficzne. 

 

2.  Zamawiający udostępni Wykonawcy  

     - plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, 

     - strategię rozwoju oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

       przestrzennego gminy Walce,  

     - inne materiały i  opracowania związane z realizowanymi pracami, 

 

 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 11 

 

Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§ 12 

 

1.   Wykonawca nie może powierzyć wykonanie umowy innej osobie bez pisemnej zgody  

       Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z  

      tytułu wykonania umowy na osobę trzecią. 

 

 

§ 13 

 

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza  

    się : …………………………………………………….. 

2. Jako koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony Zamawiającego  

   wyznacza się  Karolę Dresler. 



 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o 

zamówieniach publicznych. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron.  

 

                                                                  
ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA                                                                          

 
 

 


