
Załącznik nr 2
UMOWAIWZÓR

zawarta w dniu roku w Wildze, pomiędzy:
Gminą Wilga z siedzibą ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. reprezentowanym przez:
Pana Roberta Chychłowskiego - pełniącego obowiązki Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Kołnierzak
a,
............. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

z siedzibą. . ,
NIP , REGON ,
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

§l
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie:

l. projektów decyzji o warunkach zabudowy (wraz z analizą stanowiącą załącznik do decyzji)
2. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

§2
1. Przedmiot umowy określony w ~ l opracowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednym

egzemplarzu w wersj i papierowej oraz wersj i elektronicznej.

§3
l. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania Przedmiotu zamówienia, w zależności od

ilości wniosków złożonych do Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, od dnia otrzymania
od Zamawiającego materiałów.

2. Terminy, o którym mowa w ust.l mogą ulec wydłużeniu w sytuacji opracowania decyzj i o większym
stopniu skomplikowania, lub jednorazowego przekazania większej ilości spraw (jednorazowo więcej niż
5 sztuk) i w tych przypadkach będzie on ustalany indywidualnie.

3. Niezbędne uzgodnienia projektów decyzj i dokonywane będą przez Zamawiającego w ramach
prowadzonych postępowań administracyjnych.

§4
l. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia

materiały, w tym:
I) wniosek o ustalenie warunków zabudowy, bądź o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporządzony zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

2) kopię mapy zasadniczej o zakresie obejmującym obszar umożliwiający dokonanie analizy funkcji
terenu i cech zabudowy, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury Vo/ sprawie
sposobu ustalania wyrnagań dotyczącej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) wypisy z rejestru gruntów i budynków z wyszczególnieniem klasyfikacji gruntów objętych
wnioskiem oraz otoczenia objętego analizą,

4) inne opracowania, opinie, warunki i materiały pomocne w opracowaniu decyzji.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu analiz, o których mowa

wart. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§5
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia w następujący sposób:

1) od projektu jednej decyzji o warunkach zabudowy o podstawowym zakresie ustaleń z analizą, o
której mowa w §1 pkt., w wysokości zł brutto (słownie:
..................................................... ),

2) od projektu jednej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o podstawowym zakresie ustaleńz
analizą, o której mowa w §1 pkt. 2 Umowy, w wysokości zł brutto (słownie:



................................... ),
2. W kwocie wynagrodzenia mieści się również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.
3. Wyplata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktur po uprzednim

odbiorze wykonanych prac przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany rozliczać się za wykonany przedmiot umowy nie rzadziej niż raz na

kwartał.
§6

l. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ponoszą odpowiedzialność
wecllug następujących zasad:

• Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
- za zwlokę w przygotowaniu projektu decyzji - 5,00 z~ za każdy dzień zwłoki
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy - 5,00 zl za każdy dzień
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady
- za odstąpienic od umowy z winy Wykonawcy - 1 000,00 zł
• Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego - l 000,00 zł
- za zwlokę w płaceniu faktur - w wysokości odsetek ustawowych.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód, Strony mogel dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§7
l. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy przygotowania Przedmiotu zamówienia, o którym

mowa w § l, gdy byłby on sprzeczny z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, lub przepisami odrębnymi.

2. W sytuacji określonej w ust. l Wykonawca, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego i za jego
zgodą przygotuje projekt decyzji odmownej w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego materiałów.

§8
Odstąpienie od umowy nastąpi w przypadku:
a) w razie nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) w przypadku przeniesienia wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej
zgody zamawiającego,
c) niewykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie,
d) w razie, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.

§9
Umowa zostaje zawarta na okres realizacji przedmiotu umowy tj.: od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31
grudnia 2018 roku,

§10
1. Umowa i jej załączniki stanowią całość uzgodnień pomiędzy Stronami w odniesieniu do Przedmiotu
Zamówienia.
2. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy przestają obowiązywać wszelkie inne umowy i porozumienia
dotychczas wiążące Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie pokrywającym się zjej przedmiotem.
3. Jeżeli w skutek zmian przepisów prawa część postanowień niniejszej Umowy stałaby się nieważna z
powodu niezgodności z prawem, nie będzie to mieć wpływu na ważność całej umowy. Strony dolożą
wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie, co do zmian, jakie powinny zostać dokonane w umowie w
celu zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, które będą zgodne z prawem i które w
największym zakresie oddadzą intencje kontraktowe stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz załączników, a także składanie przewidzianych jej zapisami
oświadczeń, wymagają dla ich skuteczności zachowania formy piserrmej, podpisanej przez upoważnione do
tego osoby reprezentujące Strony, pod rygorem nieważności, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Umowa podlega prawu polskiemu. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosują się przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.
6. Spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku braku porozumienia Stron co do polubownego rozstrzygnięcia sporu, w drodze postępowania



sądowego przed Sądem właściwym miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§1l
Umowa zostala sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Zamawiający: Wykonawca:


