Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę pn.:
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie,
Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”

Załącznik nr 8 do SIWZ

Istotne dla stron postanowienia umowy
W dniu ……………… roku w Uniejowie pomiędzy:
Gminą Uniejów,
z siedzibą w Uniejowie, 99 – 210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579,
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka – Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: ………………….., REGON: ………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………. – …………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi
pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin,
Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów” Strony oświadczają, co następuje:

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów,
Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów,
obejmującego obszar ok. 240 ha, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej
w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów,
Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie
Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych
dla terenów objętych planem.
2. Wykonanie zadania obejmować będzie w szczególności:
1) analizę

materiałów

wyjściowych,

wykonanie

inwentaryzacji

urbanistycznej

(w

tym

dokumentacji fotograficznej) i analizy stanu istniejącego oraz syntezy uwarunkowań
(w

formie

graficznej

i opisowej),

przygotowanie

zawiadomień

o

przystąpieniu

do sporządzenia planu do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu
oraz ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu, informujących
o możliwości składania wniosków do planu, przygotowanie wystąpień o uzgodnieniu zakresu
prognozy oddziaływania na środowisko;
2) przygotowanie

tabeli

oraz

schematu

graficznego

wniosków

złożonych

do

planu

wraz ze stanowiskiem projektantów w prawie ich uwzględnienia;
3) wykonanie (w formie graficznej i opisowej) opracowania ekofizjograficznego – w ilości min.
3 egz.;
4) sporządzenie projektu planu dla obszarów określonych w załączniku graficznym do uchwały
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Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów, zgodnie z zakresem
określonym w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w

sprawie

wymaganego

zakresu

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) obejmującego część tekstową w formie
projektu uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie oraz część graficzną (rysunek planu), wykonaną
na przygotowanej mapie, zawierającej wyrys ze „Studium”. Rysunki oraz teksty w wersji
papierowej i elektronicznej - w skali i ilości niezbędnej do opiniowania /uzgadniania (pliki
doc, jpg, pdf - na nośniku danych);
5) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze spełniającej wymagania
określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) w ilości min. 3 egz.;
6) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 164, poz. 1587) w ilości min. 3 egz.;
7) sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze jeżeli okaże się to niezbędne;
8) sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji na zmianę przeznaczenia leśnych na nieleśne jeżeli
okaże się to niezbędne;
9) wprowadzenie

niezbędnych

lub

uzgodnionych

z

Burmistrzem

Uniejowa

poprawek

wynikających z decyzji Ministra Rolnictwa w sprawie zgody na wyłączenie gruntów z produkcji
rolnej i leśnej;
10) kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej, w ciągu całego okresu sporządzania ww.
projektu,

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

prawa

w zakresie

przedmiotowego

zamówienia;
11) wykonanie, opracowanie i przekazanie zamawiającemu materiałów dot. przedmiotu
zamówienia w ilościach niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procedury formalnoprawnej – część graficzna i tekstowa będzie wykonana w wersji papierowej i elektronicznej
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury / uzgodnień;
12) sporządzenie projektu zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd.;
13) w przypadku zmian ustawowych dostosowanie projektu do zmienionych przepisów prawa;
14) przygotowanie projektu kompletu dokumentów, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień
wynikających z trybu opracowania planów, w ilościach zgodnych z rozdzielnikami;
15) uczestniczenie

w

posiedzeniach:

Gminnej

Komisji

Architektoniczno-Urbanistycznej,

Komisjach Rady Miejskiej w Uniejowie, sesjach Rady Miejskiej w Uniejowie oraz udział
w dyskusji publicznej na temat rozwiązań przyjętych w ww. projekcie;
16) uczestniczenie w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, a także udział w spotkaniach, których
konieczność wyniknie w trakcie procedur ww. projektu oraz realizacji zadań, w przypadkach
i terminach wskazanych przez Zamawiającego (w tym prowadzonych w ramach programu
pogłębionych konsultacji społecznych);
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17) uzyskanie pozytywnych uzgodnień właściwych instytucji i organów;
18) uzyskanie opinii właściwych instytucji i organów;
19) przygotowanie ww. projektu do wyłożenia do publicznego wglądu;
20) analiza uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w trakcie i po wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z przygotowaniem propozycji sposobu
rozpatrzenia uwag dotyczących ww. projektu i wniesienie ewentualnych poprawek
w projektach;
21) opracowania ostatecznej wersji projektu wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem
przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały wraz z załącznikami do uchwalenia;
22) doprowadzenie do opublikowania uchwały w sprawie przedmiotowego planu w dzienniku
urzędowym województwa łódzkiego;
23) w przypadku wszczęcia przez Wojewodę postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
całości lub części uchwały odnośnie zadania Wykonawca zobowiązuje się w ramach
ustalonego wynagrodzenia do usunięcia wszelkich wad i doprowadzenia do zgodności
uchwały z prawem;
24) w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności całości lub części
uchwały odnośnie zadania Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia
do usunięcia wszelkich wad i doprowadzenia do zgodności uchwały z prawem w okresie 3 lat
od dnia zakończenia umowy;
25) przygotowanie

kompletnej

dokumentacji

formalno-prawnej

oraz

projektu

uchwały

wraz z załącznikami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
w programie Legislator oraz w wersji elektronicznej (część tekstowa - pliki z rozszerzeniem
.doc, lub .odt, i .pdf, część graficzna w formacie *.dwg, *.dxf, *shp lub *.qgs *.pdf, *.jpg);
26) przygotowanie uchwalonego planu w wersji elektronicznej (wektorowej) w formacie SHP
wraz z metadanymi - zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej;
27) przygotowanie
i

wystąpienia

kartograficznej

o

do

powiatowego

udostępnienie

ośrodka

numerycznej

mapy

dokumentacji

geodezyjnej

sytuacyjno-wysokościowej

z elementami ewidencji gruntów (wraz z warstwicami) w skali 1:1000 (wersja elektroniczna
format pliku *.dwg lub *.dxf) z kołnierzem urbanistycznym (100-150 m);
28) ostateczną wersję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji papierowej
należy sporządzić w 10 egz. oraz wersji elektronicznej w 2 egz. (dla części tekstowej mają
być sporządzone w formacie

*.doc lub *.odt i *.pdf, a dla części graficznej w formie

kolorowego wydruku i w formie elektronicznej (*.dwg, *.dxf, z układem odniesienia, *shp.
i *qgs oraz .geotiff, .pdf i .jpg), dokumentację prac planistycznych w 2 egz.
§2
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 10 maja 2021 r.
2. Za zakończenie prac projektowych uważa się datę wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej
w Uniejowie w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§3
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zaopatrzony w wykaz opracowań
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
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2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część
przedmiotu odbioru.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż odbiory prac składających się na wykonanie zadania określonego
w § 1 niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnych protokołów odbioru.
4. Wykonawca

dostarczy

wszelkie

opracowania

wchodzące

w

zakres

prac

do

siedziby

Zamawiającego, w określonej § 1 umowy formie oraz ilości egzemplarzy.
5. Opracowania określone w § 1 umowy opatrzone będą własnoręcznym (czytelnym lub opatrzonym
pieczątką) podpisem autora opracowania wchodzącego w skład zespołu, a w przypadku projektu
planu i załączników do niego - co najmniej - podpisem Głównego Projektanta.
6. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji składające się na przedmiot
umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt protokołu odbioru prac:
1) podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę oraz przez Głównego Projektanta,
w którym wymienione będą wszelkie opracowania przekazywane wraz z projektem protokołu
oraz przekazane wcześniej;
2) zawierający oświadczenie, że opracowania przekazane w wykonaniu prac wolne są od wad
prawnych i przeniesienie praw na Zamawiającego nie narusza jakichkolwiek praw autora
(autorów) ani osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
3) zawierający wszelkie ewentualne uwagi Wykonawcy, w tym w szczególności wskazujące
na wprowadzone przez Wykonawcę

do projektu planu, nieuzgodnione z Zamawiającym,

nie wynikające z realizacji czynności proceduralnych lub czynności objętych umową, zmiany,
poprawki, przeróbki (itp.) w stosunku do edycji projektu planu przekazanej Zamawiającemu
w wykonaniu wcześniej realizowanych czynności.
7. Zamawiający podpisze protokół odbioru prac, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości
wykonania prac.
8. Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku
stwierdzenia wad przekazanych opracowań. Stwierdzenie wad podczas czynności odbioru
upoważnia Zamawiającego do przerwania czynności odbioru. W takim przypadku Zamawiający
przekaże Wykonawcy (także drogą faksową lub elektroniczną) informację uzasadniającą powody
niedokonania odbioru, która stanowi wezwanie do usunięcia wad, w wyznaczonym terminie nie
dłuższym niż 14 dni.
10. W przypadku stwierdzenia wad prac polegających na niekompletności egzemplarzy przekazanych
opracowań Zamawiający może, zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad, a jeśli
Wykonawca nie usunie wad niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni), a wady nie
uniemożliwiają dokonania odbioru, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 10
i - według swego wyboru podyktowanego możliwościami technicznymi usunie wady polegające
na niekompletności samodzielnie lub zleci usunięcie wad osobom trzecim.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca bezpłatnie bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów, usunie zgłoszone przez Zamawiającego wady opracowań.
12. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w konsultacjach z udziałem przedstawicieli
zamawiającego dotyczących wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Wykonawca

jest

odpowiedzialny

względem

zamawiającego

jeżeli

miejscowy

plan

zagospodarowania przestrzennego ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność
a

w

szczególności

odpowiada

w obowiązujących przepisach.

za

rozwiązania

niezgodne

z

parametrami

ustalonymi
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14. Wykonawca

w

imieniu

zamawiającego

przygotuje

korespondencję

formalną

dotyczącą

przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.
15. Wykonawca sporządzi projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności według procedur i problematyki określonej
w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26

sierpnia

2003

r.

w

sprawie

wymaganego

zakresu

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587),

projektu

miejscowego

planu

rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100
poz. 908) oraz w ustawach i innych przepisach odrębnych (w tym aktach prawa miejscowego),
odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
16. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania wykonawcy o istotnych opiniach,
uzgodnieniach i uwagach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonej
działalności.
2. Wykonawca ustanawia: ……………….……………………………. - głównego projektanta a jednocześnie
koordynatora zespołu, spełniającego warunki określone w SIWZ.
3. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania umowy okoliczności uniemożliwiających
lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu
osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia
z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia
Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w SIWZ dla osoby, która będzie miała
ją zastąpić.
4. Zmiana osoby o której mowa w ust. 2 nie jest zmianą niniejszej umowy, a dla jej skuteczności
wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy oraz uzyskanie jej pisemnej zgody.
5. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą przy wykonywaniu niniejszej umowy i wspólnie
usuwać powstające trudności.
6. W przypadku zaistnienia wątpliwości bądź sporu co do sposobu wykonywania umowy
oraz niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, wiążące będzie stanowisko Zamawiającego.
7. Spór co do zgodności wykonywanych prac z prawem powszechnie obowiązującym, strony
postanawiają rozstrzygnąć poprzez zasięgnięcie opinii prawnej służb prawnych Zamawiającego.
Wykonawca może kwestionować stanowisko Zamawiającego poparte opinią prawną jedynie
poprzez przedstawienie, uzyskanej na swoje zlecenie, innej opinii prawnej, sporządzonej
przez adwokata, radcę prawnego lub inną osobę uprawnioną do wydawania opinii prawnych,
zgodnie z przepisami ustaw dotyczących adwokatów albo radców prawnych
§5
1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………….., plus VAT …….. w kwocie ………….. zł co daje
łączną wartość ……………… zł (słownie: …………….. złotych ………./100).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 po przekazaniu
kompletnego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
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3. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w drodze polecenia przelewu na rachunek
…………………………………………………….,

na

podstawie

wystawionej

przez

Wykonawcę

faktury/rachunku, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku Zamawiającemu
wraz z zatwierdzonym pisemnie protokołem.
5. Za

dzień

zapłaty

faktury/rachunku

uznaje

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej
Wykonawcy,

związanej

z

realizacją

niniejszej

umowy

–

powiadamiając

Wykonawcę

o skorzystaniu z tego uprawnienia.
7. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być
przedmiotem obrotu

(cesja,

sprzedaż),

zgodnie

z

art.

509

KC,

bez pisemnej

zgody

Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
§6
1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
1) zabezpieczenie na własny koszt urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji umowy;
2) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich informacji, które mogą być konieczne w trakcie
realizacji umowy;
3) uczestniczenie we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, dyskusji publicznej, komisjach,
sesjach Rady Miejskiej, udzielaniu wyjaśnień zainteresowanym, aż do czasu uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian, zalegalizowaniu uchwały
przez Wojewodę Łódzkiego oraz jego publikacji, w ramach wynagrodzenia umownego;
4) przekazania Zamawiającemu:
a) przedmiotu umowy, w tym opracowań i dokumentów wynikających z opracowania,
b) w trakcie i po zakończeniu procedury sporządzenia projektu planu, na nośniku
elektronicznym i w formie tradycyjnej, tekstów komunikatów, ogłoszeń i zawiadomień,
wyjaśnień

wynikających

w

szczególności

z

przepisów

ustawy

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, aktów wykonawczych oraz innych przepisów.
2. Wykonawca udziela rękojmi za wady planu oraz wszelkich opracowań, które były podstawą
dla jego przygotowania, sporządzenia i uchwalenia.
3. Okres rękojmi rozpoczyna bieg w dniu dokonania odbioru, a kończy się z upływem 3 lat
od publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
4. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bądź zapewnienia merytorycznej
pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu odpowiedzi Wojewodzie Łódzkiemu jako organowi
nadzoru oraz w postępowaniach ze skarg skierowanych do sądu administracyjnego dotyczących
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uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie w sprawie planu oraz innych aktów prawnych wydanych
w toku procedury.
§7
1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne
do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności
Wykonawca

przeniesie

na

Zamawiającego

autorskie

prawo

majątkowe

do

utworu,

na następujących polach eksploatacji:
1) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej
utworami;
2) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu
praw zależnych:
a) użytkowania

utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);
c)

zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) wprowadzania

utworów

do

pamięci

komputera

na

dowolnej

liczbie

stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu;
f)

nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

g) nadawanie za pośrednictwem satelity;
h) reemisja;
i)

wymiana nośników, na których utwór utrwalono;

j)

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
l)

wprowadzanie zmian, skrótów;

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
o) Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot
trzeci;
p) rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach,
na

wystawie,

w

katalogach,

wydawnictwach

promujących

inwestycje
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lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach
internetowych;
q) możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą
dowolnej techniki;
r)

użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;

s)

prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji;

t)

sporządzanie projektów na podstawie utworu;

u) prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie
utworu;
v) wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie;
w) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;
x) udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii;
y) wykorzystywanie

wielokrotne

utworu

do

realizacji

celów,

zadań

i

inwestycji

Zamawiającego;
z)

wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu.

2. Wynagrodzenie

za

przeniesienie

autorskich

praw

majątkowych

zostanie

zawarte

w wynagrodzeniu ryczałtowym za przedmiot umowy.

§8
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej zawrzeć
umowę o podwykonawstwo usług.
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty wynagrodzenia forma rozliczeń,
podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, świadczy o zawarciu umowy innej
niż umowa o podwykonawstwo będzie traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub umowy z Wykonawcą.
3. Umowa o podwykonawstwo usług oznacza umowę zawartą między zleceniodawcą będącym
wykonawcą usług, a zleceniobiorcą będącym podwykonawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt. 9b)
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług
wykonywanych przez podwykonawców.
5. Wykonawca zamierza powierzyć część usług podwykonawcom w zakresie określonym w ofercie
z dnia ………… W przypadku gdyby konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś
elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest

uzyskać

pisemną

zgodę

Zamawiającego

na

zawarcie

umowy

o

podwykonawstwo

w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma prawo odmówić udzielenia takiej zgody.
6. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy należne wynagrodzenie za wykonane usługi najpóźniej
w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów stanowiących podstawę do żądania zapłaty
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.
7. Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Wraz z umową z Podwykonawcą Wykonawca składa oświadczenia, w których
on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie później niż w terminie 7 dni
od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie
Zamawiającego
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§9
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę zamówienia na usługi.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
4. Przed

dokonaniem

bezpośredniej

zapłaty

Zamawiający

umożliwi

Wykonawcy

zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag przez wykonawcę. Termin na zgłoszenie
uwag przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 4. w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Ze względu na ustalenie płatności po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający
ma prawo do występowania do podwykonawców o informację czy Wykonawca nie zalega wobec
nich z płatnościami w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
8. Jeżeli podwykonawca udzieli Zamawiającemu zgodnie z § 6 ust. 7. informacji, że za dany zakres
prac Wykonawca nie zalega wobec niego z płatnościami, to w przypadku późniejszego wystąpienia
podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem płatności za wskazany w informacji zakres prac,
Zamawiający ma prawo uznać takie roszczenie jako niezasadne.
9. W razie niewykonania opracowań lub czynności wchodzących w zakres prac, do których jest
zobowiązany Wykonawca w terminie wskazanym w umowie, a także w przypadku opóźnienia
w wykonaniu uzupełnień, zmian lub usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy,
Zamawiający może:
1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania zobowiązań umownych z zagrożeniem odstąpienia
od umowy, wskazując, iż naliczona zostanie kara umowna w wysokości ustalonej zgodnie
z treścią niniejszej umowy;
2) w przypadku opóźnienia trwającego ponad 14 dni - odstąpić od umowy i żądać kary umownej
w wysokości ustalonej zgodnie z zapisami niniejszej umowy (za odstąpienie) oraz kary
umownej za okres od powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części:
1) w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
2) w przypadku wskazanym w § 9 ust. 9 pkt b, z tym że złożenie oświadczenia o odstąpieniu
może nastąpić do dnia podpisania protokołu odbioru;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę pn.:
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie,
Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”

3) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
i nie zastosuje się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do wezwania
do doprowadzenia prac do zgodności z umową;
4) w razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 4 ust. 4 umowy
– bez wyznaczania terminu.
11. Wykonawca może odstąpić od umowy w części:
1) w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
2) w przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia powyżej 30
dni, pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego
14-dniowego terminu na uregulowanie zaległości.
12. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy, strony niezwłocznie przystąpią do odbioru prac będących w toku według
stanu na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,

a następnie Zamawiający zapłaci

Wykonawcy – ustalony wspólnie z Wykonawcą - koszt faktycznie wykonanych opracowań, które
nie podlegały wcześniejszym odbiorom i przejmie przekazane oraz podlegające przekazaniu
w danym etapie, już zakończone opracowania albo ich części.
§ 10
1. Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane
do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego brutto,
b) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 %
całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia –
w przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy,
c)

za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 3 % całkowitego
wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1%
całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
e) za

nieprzedłożenie

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto
za każdy stwierdzony przypadek,
f)

również w razie naruszenia obowiązków wynikających z § 3 ust. 6 pkt. 3) w wysokości 1
% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za całość prac,
za każdy potwierdzony przypadek wprowadzenia zmian, poprawek, przeróbek (itp.)
przez Wykonawcę, bez powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w projekcie
protokołu odbioru.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Przewidziane

w

tym

paragrafie

kary

umowne

nie

wyłączają

możliwości

dochodzenia

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
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§ 11
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kwotę w wysokości ………. wartości zamówienia brutto: …………….. zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie
…………………………… przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien dostosować
wniesione zabezpieczenie do nowych warunków umownych.
5. Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. Zwolnienie
dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy zabezpieczenia.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem
protokołu konieczności przez Strony umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia),
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej
wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej,
b) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie opinii, postanowień
lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej
lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu – tylko w zakresie
przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów
administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany
dla danej czynności,
c)

konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania projektu planu,

d) konieczności ponowienia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;
2) zmiany

uwarunkowań

prawnych

i

formalnych

realizacji

Kontraktu,

spowodowanych

działaniem osób trzecich,
3) zmiany zasad finansowania zamówienia,
4) zmiany

wynagrodzenia,

gdy

podczas

realizacji

zamówienia

konieczne

stanie

się

wprowadzenie zmian w opracowywanym projekcie planu miejscowego, wynikających
ze zmiany stanu prawnego lub zmniejszenia albo zwiększenia obszaru objętego projektem
planu miejscowego, których nie można było wcześniej przewidzieć i jeżeli te zmiany leżą w
interesie publicznym,
5) zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu
umowy w trakcie jego realizacji, o ile Wykonawca wykaże te okoliczności, a zmiana wynikać
będzie ze zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.,
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych,
6) zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
7) warunków

atmosferycznych,

które

nie

pozwoliły

na

sporządzenie

materiałów

przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.)
8) a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 5) ppkt a) i b) zmiana stawek jest podstawą do zmiany
wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym
zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów.
4. W przypadkach określonym w ust. 2 pkt 5) ppkt a), b) i c) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa
jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe
wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały
stosowne dokumenty.
5. W

przypadku

uznania,

iż

przedłożone

dokumenty

potwierdzają

spełnienie

przesłanek

do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie
od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości
minimalnego

wynagrodzenia

czy

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym
prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian
w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione
od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody.
6. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 2 pkt 5) ppkt a), b) i c) nie może być
wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany.
7. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności formy
pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej
adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie,
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; Dla Wykonawcy ……………………………
8. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 2,
przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,
iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane
pocztą będzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem
będzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wyłączając jednak soboty, niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
§ 13
Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu
na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie
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zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony poniżej.
W

przypadku

gdy

jakiekolwiek

postanowienie

Umowy

okaże

się

lub

stanie

nieważne

albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób możliwie najwierniejszy zamiarowi Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało
za nieważne albo niewykonalne.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) Kodeksu cywilnego,
4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
5) ustawy Prawo autorskie,
6) innych aktów prawnych zawierających normy dotyczące planowania przestrzennego..
2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą
zgodnie z tym prawem.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jedna dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

