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Projekt umowy 

 

 
UMOWA  BGR/272/   /2013 - projekt 

 

zawarta w dniu ……………………………...r.  w Komprachcicach pomiędzy Gminą Komprachcice, 
46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3,  NIP 991-00-01-136,  REGON   000543858, zwaną w dalszej 
części umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez: 
  
Wójta Gminy  Pawła Smolarka  
a ………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym  przez :  

1. ………………………………………………… 

NIP ...................................., REGON ..................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, w 
trybie ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) – w treści umowy zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa o następującej treści.    

§1 

Przedmiotem zamówienia jest zmiana projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Chmielowice (Gmina Komprachcice) w granicach administracyjnych, określona w uchwale : 
Nr: XXII/142/2013 Rady Gminy Komprachcice  z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w sołectw zgodnie z zakresem 
podanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§2 

1.Zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę : 

a)przygotowanie obwieszczeń i zawiadomień, 
b)reprezentowanie Wójta przy przeprowadzaniu uzgodnień i uzyskiwanie opinii do projektu planu, 
c)wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego opracowaniem projektu planu, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
września 2001 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r. Nr 
155,poz. 1298), 
d)sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
e)sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 
e)przygotowanie wniosku o wyraŜenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i 
nieleśne, 
f)przygotowanie projektu uchwały w ramach procedury sporządzania planu oraz wszystkich innych 
dokumentów związanych z pracami planistycznymi, 
g)prezentowanie projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej, komisji i 
sesji Rady Gminy oraz udział głównego projektanta planu w czasie wyłoŜenia projektu planu do 
publicznego wglądu i w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 
h)analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia przez Wójta uwag, 
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i)wniesionych w związku z wyłoŜeniem projektu planu prognozy oddziaływania na środowisko do  
publicznego wglądu,                                                                                                              
j)wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, 
k)przygotowanie materiałów na sesję Rady Gminy, uchwalającą plan, 
l)wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzgodnień z właściwymi organami i 
rozstrzygnięć Rady Gminy, 
ł)przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie ksiąŜkowej, obejmującej  problematykę 
wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, 

m)wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych 
Wojewody, 
n)opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.) 
 
3.   Zakres opracowania dokumentacji planistycznej oraz ostatecznej: 

a)dwa egzemplarze opracowania ekofizjograficznego, 
b)trzy egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko, 
c)dwa egzemplarze dokumentacji planistycznej w formie ksiąŜkowej, obejmującej problematykę 
wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, 
d)dwa egzemplarze tekstu i rysunku planu w technice umoŜliwiającej jego publikację w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, 
e)dwa egzemplarze zafoliowanego rysunku planu w skali 1:1000, 
f)cztery egzemplarze tekstu planu w formie ksiąŜkowej, 
g)cztery egzemplarze rysunku i tekstu planu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (postać 
tekstową w formacie DOC, postać graficzną w formie: rastrowej w plikach o rozszerzeniu DWG i 
TIFF w rozdzielczości 600 DPI i wektorowej w formacie programu Auto CAD. 
 
4.Zamawiający ponosi koszty związane z publikacją ogłoszeń i prowadzoną  
 korespondencją wynikającą z procedury planistycznej. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne materiały będące w jego dyspozycji: 

a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych sołectw 
b)gminną ewidencję zabytków. 
 
6)Wykonawca zobowiązany jest  do zwrotu wszystkich przekazanych materiałów po              
zakończeniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy bez ich  rozpowszechniania. 

§3 

Termin realizacji zamówienia - 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie ze złoŜoną ofertą 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : 

………………….……...……...zł netto 
…………………………………zł podatek VAT 

………………….……...……...zł brutto  
(słownie złotych: …………………………...……………………………….). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uwaŜa się złoŜenie polecenia 
przelewu w banku przez Zamawiającego. 

3.  Wykonawca wystawi fakturę  za wykonanie przedmiotu umowy po uzyskaniu pozytywnej opinii  
     Wojewody Opolskiego co do zgodności z prawem. 
 

§5 

1.  Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron  
     i wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 
w przypadkach : 

1) zmiany danych teleadresowych wykonawcy lub zamawiającego; 
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionego przez 

wykonawcę (na piśmie) działania lub zaniechania osób trzecich, uniemoŜliwiających 
wykonanie prac w terminie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron; 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej  zmiany podatku VAT.    
 

§6 

1. Ze strony Zamawiającego osobą koordynującą realizację przedmiotu zamówienia, jest: 
................................................................................................................................................. 

2. Obowiązki głównego projektanta ze strony Wykonawcy pełnić będzie:  
................................................................................................................................................. 

§7 

1.   Na wykonane opracowanie Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru  
     końcowego. 
2.  Termin realizacji poprawek gwarancyjnych: 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§8 

1. Strony postanawiają, iŜ obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości  

          10% wynagrodzenia ofertowego brutto, 

b)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości  

          10% wynagrodzenia ofertowego brutto, 

c)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  
       umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 

d)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji  
            w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od  
            wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego      
przewyŜszającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§9 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty, stanowiące załączniki 
do umowy: 

a) oferta Wykonawcy      
b)   specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,    
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                        WYKONAWCA
          
 


