
Zał. Nr 7 do SIWZ 
 

-wzór- 
UMOWA Nr ………………  

 
 
Zawarta w dniu ……………………………….. w Pilchowicach, pomiędzy:  
Gminą Pilchowice, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Joannę Kołoczek -Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice 
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6,   
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ……………………………… REGON ………………………. zwanym w dalszej części umowy  
 
„Wykonawcą” reprezentowanym  przez………………………………………………………………… 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice” będącego realizacją uchwały 
Rady Gminy Pilchowice Nr VII/49/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pilchowice w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
o następującej treści:  
 

Ustalenia wstępne 
 

§ 1 
 
Wykonawca oświadcza, Ŝe: 
1. Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej przedmiotem   
    zamówienia. 
2. Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy środki, 
 a w szczególności wyposaŜenie techniczne. 
3. Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania
 przedmiotu  umowy.                                                   
 

Przedmiot umowy 
 

§ 2 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do „Opracowania projektu studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice” 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: Harmonogram Rzeczowo Finansowy, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
 

Zakres prac objętych przedmiotem umowy 
 

§ 3 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest : 
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pilchowice będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr VII/49/11 z dnia 28 kwietnia 
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 



zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice. Opracowanie obejmuje obszar w granicach 
administracyjnych gminy Pilchowice o pow. 69,9 km2, 
 
Gminę tworzy 7 sołectw: 
śernica (10,2 km2), 
Nieborowice (5,6 km2), 
Kuźnia Nieborowska (2,6 km2), 
Pilchowice (17,5 km2), 
Leboszowice (6,2 km2), 
Wilcza (14,7 km2), 
Stanica (13,1 km2). 
 
- pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt z państwowego zasobu geodezyjnego map  
w skali odpowiadającej wymogom określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28.04.2004r (Dz.U.Nr 118, poz. 1233) w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, dla potrzeb sporządzenia projektu studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice w skali 1:5000 i 1:10000, 
 
- wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w specyfikacji a wynikające z procedur 
określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z dn. 03.10.2008r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisach szczególnych, niezbędne do 
właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, naleŜy traktować jako 
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, 
 
- w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualne zmiany przepisów prawa  
i dostosuje do nich opracowania, będące przedmiotem umowy, w ramach zawartej umowy i ceny 
ofertowej, 
- Zamawiający jest w posiadaniu wniosków dotyczących zmian w obowiązujących dokumentach 
planistycznych określających zagospodarowanie przestrzenne gminy Pilchowice. Wykonawca 
opracowując projekt studium, swoimi rozwiązaniami ustosunkuje się do złoŜonych wniosków 
(wnioski do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice pok. Nr 10) oraz przedstawi w czytelnej 
formie graficznej teren objęty wnioskami o zmianę przeznaczenia terenu,  
a takŜe zakres wniosków rozpoznanych negatywnie i pozytywnie. Do opracowania graficznego 
wniosków Wykonawca sporządzi zestawienie tabelaryczne złoŜonych wniosków, w których wskaŜe 
sposób ich rozpatrzenia, wraz z krótkim uzasadnieniem. 
 
Istotne informacje mające wpływ na opracowanie: 
83% ogólnej powierzchni Gminy Pilchowice pokrywa park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Na terenie gminy znajdują się tereny górnicze: KWK Szczygłowice, 
KWK Knurów i KWK Gliwice oraz kopalnia piasku. Występują równieŜ tereny naraŜone na zalanie.  
Dodatkowe informacje o gminie moŜna uzyskać na stronie internetowej www.pilchowice.pl, bądź pod 
numerem telefonu 32 235 65 69 poprzez kontakt z osobami wskazanymi przez Zamawiającej w pkt 11 
SIWZ. 
 
Rodzaj, zakres i sposób opracowania projektu studium zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 Nr 
118, poz. 1233); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity -  Dz. U. 2008 
Nr 25, poz. 150 ze zm.); 

- Ustawa 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 
(Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 



- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 
162, poz. 1568 ze zm.); 

- Pozostałe akty prawny mające zastosowanie w przedmiocie zamówienia. 
 
II. Projekt studium powinien zawierać część tekstową i graficzną 
W opracowaniu naleŜy uwzględnić zasady określone w: 

1) ustaleniach strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
śląskiego, 

2) ustalenia obowiązujących i będących w trakcie opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

II.  Dla wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 
1) kopię uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice  
Nr VII/49/11 z dnia 28.04.2011r, 

2) opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2011r., 
3) inne materiały związane z problematyką przedmiotu umowy będące w posiadaniu 

Zamawiającego, które Wykonawca uzna za niezbędne. 
III. Zamówienie, obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to jest  
do Urzędu Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, przedmiotu zamówienia  
w następujących formach: 

1. Prognoza oddziaływania na środowisko: 
- dwa egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko w wersji papierowej oraz 2 egz.  
w wersji elektronicznej (format *.pdf. na płycie CD/DVD), 
- rysunki, mapy w wersji kolorowej o rozdzielczości min. 300DPI (w formacie*.jpg i wydruku 
części tekstowej w formacie *.doc, *.pdf, *.rtf. na płycie CD/DVD). 

2. Projekt Studium przeznaczony do uchwalenia: 
- w części tekstowej i graficznej w skali 1:5000 – 2 egz.  + 1 egz. na płycie CD/DVD 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
- 5 egz. uchwalonego studium składającego się z części tekstowej i rysunkowej w skali 1:5000 

(w technice barwnej), 
- część tekstowa i graficzna w wersji elektronicznej (3 płyty CD/DVD) o rozdzielczości min. 
300DPI (w formacie *.jpg, i wydruku części tekstowej w formacie *.doc, *.pdf, *.rtf), 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części graficznej 
/plansze kolorowe/ w skali 1:10000 – 3 egz. + 2 egz. na płycie CD/DVD oraz 1 egz. formatu 
A3 w kolorze – forma ksiąŜkowa, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części graficznej  
w skali 1:10000 w wersji kolorowej, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem 
podłoŜu 1 egz., 
- 2 komplety opracowań uzupełniających niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy,  
w tym wymaganych przepisami szczególnymi lub przez organy uzgadniające (dokumentacja, 
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)  
w wersji papierowej, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowane w wersji 
elektronicznej umoŜliwiające sporządzanie wyrysów ze studium w programie MAPINFO 
PROVIEWER 7.8, 
- tabelaryczne i graficzne zestawienie procentowe i powierzchniowe gruntów  
w poszczególnych symbolach przeznaczenia terenów w opracowanym studium w wersji 
papierowej oraz elektronicznej, 
- projekt studium naleŜy przygotować w formacie XML umoŜliwiającym jego odczytanie  
za pomocą programu Edytor Aktów Prawnych XML.  

IV. Do obowiązków głównego projektanta naleŜy uczestnictwo w przeprowadzeniu pełnej procedury 
dot. uchwalania studium wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zakres czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego zał. nr 1 do 
SIWZ oraz: 



1. Przedstawianie projektu studium Wójtowi Gminy Pilchowice oraz komisjom Rady Gminy 
Pilchowice na róŜnych etapach jego opracowywania w celu umoŜliwienia współtworzenia 
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy. 

2. Przedstawienie Radzie Gminy Pilchowice do uchwalenia projektu studium wraz  
z uzasadnieniem. 

3. Uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Gminy, komisji urbanistycznej oraz innych 
spotkaniach konsultacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego.  

4. Nieodpłatna merytoryczna konsultacja oraz nieodpłatne przygotowanie dodatkowych zmian  
w projekcie studium lub ewentualnych poprawek wynikłych na skutek uwag sformułowanych 
w ramach nadzoru sprawowanego w tym zakresie przez wojewodę, a takŜe zmian lub 
poprawek, wynikających z ewentualnego orzeczenia sądu administracyjnego, w przypadku 
zaskarŜenia studium. 

5. Sporządzenie procentowego i powierzchniowego zestawienia gruntów w poszczególnych 
symbolach przeznaczenia terenów w opracowanym studium. 

 
Nadto do Wykonawcy naleŜy: 
1. Dokonanie wysyłki podpisanych przez Wójta Gminy Pilchowice wniosków o uzgodnienie  

i zaopiniowanie projektu studium do organów uzgadniających. 
2. Odbiór podpisanych przez Wójta Gminy Pilchowice dokumentów oraz dokonanie na własny 

koszt publikacji ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa (dot. ogłoszeń w trakcie 
procedowania studium oraz po uchwaleniu dokumentu). 

 
 Szczegółowy zakres czynności określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 
 

Obowiązki i zobowiązania wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe podejmując się wykonania przedmiotu umowy, posiada 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do jej wykonywania, a takŜe odpowiedni potencjał 
techniczny, a przedmiot umowy wykona z najwyŜszą starannością zgodnie z zasadami sztuki  
i obowiązującymi przepisami. 

2.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice 
powinno być wykonane zgodnie z przepisami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233) oraz innymi przepisami (w tym przepisami 
ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 
 3. Do czasu stwierdzenia przez Wojewodę zgodności studium z przepisami prawa Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego podejmowania wszystkich czynności związanych ze 
sporządzeniem studium. 
 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualne zmiany przepisów prawa  
i dostosuje do nich opracowania, będące przedmiotem umowy, w ramach zawartej umowy i ceny 
ofertowej. 

  5. Wykonawca przedmiot niniejszego zamówienia wykona techniką tradycyjną wraz  
z elektronicznym zapisem na płycie CD/DVD zgodnie z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym 

 załącznik nr 2 do umowy.  
   6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieŜąco Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin realizacji prac. 
    7. W przypadku niemoŜności wykonania przedmiotu umowy, a uznanych na piśmie przez 

Zamawiającego, termin zakończenia realizacji umowy moŜe zostać zmieniony przez Strony  
z uwzględnieniem czasu trwania opóźnienia realizacji umowy. 



  8. Wykonawca poniesie koszty operacyjne (opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń prasowych, koszt 
zakupu map geodezyjnych, itp.) związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 
  9. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe nie wykorzysta otrzymanych materiałów w celu innym niŜ 
określony w umowie oraz, Ŝe nie udostępni ich osobom trzecim.  
 10. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru dokumenty niezbędne  
do wykonania prac objętych umową , o których mowa w SIWZ stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej 
umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, które naleŜy zwrócić po zakończeniu 
zlecenia. 
 11. Prace związane z opracowaniem projektu będą następowały sukcesywnie w okresie 
obowiązywania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym zał. Nr 1 
do niniejszej umowy.  
 12. Termin wykonania poszczególnych prac ustalony został w harmonogramie rzeczowo 

finansowym stanowiącym zał. Nr 1 do umowy.  
 13. Do obowiązków głównego projektanta naleŜy uczestnictwo w przeprowadzeniu pełnej 
procedury dot. uchwalania studium wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zakres czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego 
zał. Nr 1 do umowy oraz czynności dodatkowe wynikające z SIWZ stanowiącej zał. Nr 2 do umowy. 
 14. Odbiór prac dla danego etapu następować będzie na podstawie sporządzonego protokołu 
odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

     15. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na 
ich usunięcie. Po ich ostatecznym usunięciu, nastąpi ponowny odbiór zgodnie z pkt. 14 niniejszego 
paragrafu. 
    16. 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 zaleŜnych 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.   

   17. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego lub wskazany przez 
niego podmiot autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność wszelkich 
egzemplarzy projektów jest zawarte w wynagrodzeniu. 

     18. Wszystkie usługi naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
   .  

  
Termin realizacji umowy 

 
§ 5 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 6 

 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy: 

w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT): ………………………. zł , 
(słownie: 
………………………………………………………………………………………..),  
w tym: 

kwota netto wynosi: ………………………. zł,  
      (słownie: 
…………………………………………………………………………………); 
podatek VAT  w wysokości ……..% wynosi: ………………………… zł  
      (słownie: 
…………………………………………………………………………………). 



2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, płatne będzie w czterech (4) częściach, 
po zakończeniu kaŜdego z etapów pośrednich prac oraz końcowego, zgodnie z załączonym  
do niniejszej umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. W przypadku konieczności ponownego wyłoŜenia „projektu studium” do publicznego wglądu 
oraz dokonania w związku z tym ewentualnych niezbędnych uzgodnień i opinii cena brutto 
określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie.  

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena brutto za świadczone usługi nie ulegnie zmianie. 
5. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust.1 przysługuje tylko za zrealizowaną część 

umowy. 
 

Warunki płatno ści 
 

§ 7 

 

1. Rozliczenie prac następować będzie fakturami częściowymi, wystawionymi po kaŜdym 
zakończonym etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy.: 

a) etap I – 20% wartości brutto, 
b) etap II – 40% wartości brutto, 
c) etap III – 20% wartości brutto, 
d) etap IV – 20% wartości brutto. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół zdawczo – odbiorczy 
potwierdzający wykonania etapu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisany przez osobę odpowiedzialną za 
prawidłową realizację umowy po stronie Zamawiającego. 

3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia 
faktury do Zamawiającego wraz z protokołami odbioru prac, na konto wskazane na fakturze. 

4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, 
przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano termin określony w umowie, 

5. Faktura VAT wystawiona będzie na Urząd Gminy w Pilchowicach 44 – 145 Pilchowice 
ul. Damrota 6, NIP 631-10-21-651. 

6. Zamawiający nie wyraŜa zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 6, Zamawiający moŜe 
        niezwłocznie rozwiązać umowę.                                                        

 
 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy i warunki gwarancji i r ękojmi 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca będzie świadczył usługę z naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, 
 przepisami, w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny.  
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy. 
3.  Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.  
4. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego  
do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, braków lub niedokładności w zakresie 
wykonanej usługi, w czasie nie dłuŜszym niŜ 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, co nie 
wyklucza innych uprawnień z tytułu rękojmi.  

5. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 
Wykonawca.  

 



Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
 

§ 9 
 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  
 1) po stronie Zamawiającego:  
     …………………………………………….. tel. …………………………… 
  
 2) po stronie Wykonawcy:  
     ……………………………………………. tel. …………………………... 
  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych 
niniejszą umową. Zmiana tych osób nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy i nie wymaga 
formy pisemnej. 
 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 
 

§ 10 
 
1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej  
     umowy:   
     a/ w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
     z przyczyn leŜących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w  wysokości 15%   
     wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6,  
     b/ w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy  Zamawiający jest uprawniony do     

naliczenia kary  w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6,  za kaŜdy 
dzień opóźnienia  licząc od dnia  zakończenia poszczególnych prac, zgodnie z terminem 
wyznaczonym przez Zamawiającego w harmonogramie rzeczowo finansowym, 

     c/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji -     
     Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego   
     brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia  
     wad. 
2. NiezaleŜnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia  
     odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. l nie pokrywającego  
     szkód.  
3.  Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

 
Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez 
 Wykonawcę istotnych warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych  
 w Kodeksie  cywilnym w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o niedotrzymaniu przez 
 drugą stronę istotnych warunków umowy. 
2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.  
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:  

1) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego 
albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru – w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o tej okoliczności,  

 2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 
30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                                                                                  

4. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2  Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowaną część umowy. 



5. Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez  
 zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
 
 
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2.  Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŜliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy: 
 2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu: 
  a) działania siły wyŜszej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 

b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy zaleŜnych od 
Zamawiającego, 
c) wystąpienie zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy niezaleŜnych od 
Wykonawcy oraz od Zamawiającego, 
d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezaleŜnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
e) konieczności przeprowadzenia ponownego wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu 
studium oraz  dokonania w związku z tym ewentualnych niezbędnych uzgodnień i opinii, 

 2.2.  Zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia przedstawionych w ofercie, gdzie    
         Wykonawca proponuje zmianę osób w przypadkach: 

- gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy, 
- choroby lub innych zdarzeń losowych, 
- jeŜeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od 
    wykonawcy np.: rezygnacji. 

Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia 
wymienionych w ofercie, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających   
z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany,  nowe osoby muszą spełniać wymagania określone 
dla danego specjalisty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
    2.3. Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją  umowy. 
3. Zmiana i uzupełnienie umowy moŜe nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 
4. Strony będą dąŜyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku  
z wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  
5.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  


