Załącznik nr 4
UMOWA NR WRM.RSiIM.272........ 2019

Zawarta w dniu ................. 2019 r. pomiędzy Miastem Będzin z siedzibą
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 posiadającym
REGON: 276257446 NIP:6252430128
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta — Łukasza Komoniewskiego,
zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym"

z siedzibą: ..
posiadającym REGON:
zwanym dalej „Wykonawcą".
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Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Sporządzenie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie lokalizacji
inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego prawnego terenu,
na którym przewiduje się realizację inwestycji".
i

52
1.

Zakres zamówienia obejmuje:

-sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowa ustalenia
warunków zabudowy),
-sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w tym odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego),
-sporządzanie projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
-sporządzania projektów zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
analizy funkcji oraz cech zabudowy
zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61

sporządzanie
i

analizy

i

wyników

ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia

wymagań dotyczących nowej zabudowy

zagospodarowania terenu w formie

i

tekstowej graficznej,
i

-sporządzanie analizy stanu faktycznego prawnego terenu, na którym przewiduje
się realizację inwestycji.
i

przekazania do ponownego rozpatrzenia
instancji sporządzenie nowego projektu decyzji.

W przypadku uchylenia decyzji

przez organ

II

i

2.Przewidywana do sporządzenia liczba projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wynosi
ogółem ok. 70 szt. (w tym decyzje odmowne zmiany decyzji).
i

Decyzje należy sporządzić w formie papierowej w ilości dwóch sztuk oraz w formie
elektronicznej (tekst - word, załączniki graficzne

-

jpg).

3.Projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego

prawnego terenu
powinny zostać sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz, U. z 2018 r.
i

i

poz. 1945 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia

2003

r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy

izagospodarowania
zagospodarowania

terenu

w

przypadku

przestrzennego (Dz,

U.

braku
z 2003

miejscowego
r.

Nr

164

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003

r.

planu

poz.1588),
w sprawie

oznaczeń nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
i

celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003

r.

Nr 164

poz.1589) oraz ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru
wykonywanych czynności.
Proiektv decvzii powinnv zawierać wszvstkie elementv wvnikaiace z powszechnie

obowiazuiacvch

przepisów

prawa

w

tvm

w

szczególności:

1.Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.
2.Warunki

i

szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikające z przepisów odrębnych.
3.Uzasadnienie.
4.Pouczenie.
5.2alącznik graficzny do projektu decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji
inwestycji celu publicznego (na otrzymanej od Zamawiającego mapie zasadniczej
obejmującej wnioskowane dzialki/działkę).

6.Zatącznik graficzny — analiza funkcji cech zabudowy zagospodarowania terenu
i

(na otrzymane] od Zamawiającego mapie zasadniczej obejmującej wnioskowana
dzialki/dzialke).

7.Na

żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany sporządzić
dokumentacje fotograficzną zagospodarowania terenu obszaru analizowanego,
złożoną ze zdjęć obrazujących istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji
oraz tych działek sąsiednich, których sposób zabudowy stal się podstawą
do określenia wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrów, cech wskaźników kształtowania zabudowy, w tym gabarytów
i

i

formy architektoniczne] obiektów budowlanych, linii zabudowy.

8.Wykonawca zobowiązany jest stawiać się co najmniej
w siedzibie Zamawiającego celem spotkania roboczego

raz w tygodniu

53

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspólczesnej

wiedzy
technicznej,
obowiązującymi normami.

obowiązującymi

przepisami

oraz

2.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego
przekazać osobie trzeciej praw obowiązków wynikających z umowy.
i

S.Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne
do realizacji zlecenia glownego.
54
1.Strony

zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych

przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywanych prac
objętych umową.
2.Nadzór nad realizacją umowy sprawuje ze strony Zamawiającego .....................

Dane Wykonawcy — tel. ..........
55
1.Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do

15122019 r,

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy sukcesywnie
w terminie do 5 dni roboczych 0 daty otrzymania materialów od Zamawiającego
obejmujących: kopię wniosku o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji

celu publicznego, kopię mapy zasadniczej, kopię uzgodnień, kopię uwag Inwestora
lub stron postępowania).

3.Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu kompletny
zgodny
z umową przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski
i

w Będzinie, pokój 224).

4,Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde żądanie
Zamawiającego w jego siedzibie celem uzupelnienia ewentualnych braków
poprawy blędów. udzielenia wyjaśnień
na ewentualne zapytania Zamawiającego. Wymóg osobistego stawiennictwa

w wykonywanym projekcie decyzji,

nie będzie przekraczał 3 stawiennictw w tygodniu. Celem realizacji tego wymogu

Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu numeru telefonu,

adresu e-mailowego

niezwlocznego zglaszania ewentualnych ich zmian.
Pięciokrotny brak możliwości kontaktu z Wykonawcą skutkować będzie
i

rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5.Autor projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz decyzji
o ustalaniu lokalizacji celu publicznego będący Wykonawca lub działającym
z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do stawiennictwa przed organami
i

sądami celem uczestnictwa w rozprawie

i

udzielenia wyjaśnień w zakresie

sporządzonego projektu decyzji, W przypadku nie stawienia się autora projektów
decyzji na rozprawie lub braku stosownych wyjaśnień przedlożonych w formie

pisemnej Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za sporządzony projekt
decyzji, a w razie wcześniejszej
jego zaplaty podlega ono zwrotowi
na rachunek Zamawiającego bez wezwania.
6.2amawiający

zobowiązuje

się

udostępnić

dokumenty

i

dane związane

z wykonaniem prac, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wplyw

na ułatwienie pracy oraz na poprawienie jej jakości. Pozostale niezbędne
dokumenty, uzgodnienia do sporządzenia przedmiotu zamówienia Wykonawca
uzyskuje wlasnym staraniem uwzględnia w cenie wykonywanej usługi.
i
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1.Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie

częściowe w wysokości ................ złotych brutto (w tym Halt/ny podatek
'w'/xl ',Wl'jll ~w ,' [rodnikll VM) slownie:
....................... za wykonanie jednej sztuki
projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

2.Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie
się odbywała po odebraniu prac na podstawie rachunku wystawionego

za wykonane prace wraz z dołączonym rejestrem opracowanych decyzji w terminie
do 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
S.Calkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto,
(słownie: ......................................................... zlotych).
4.Zaplata faktury nastąpi przelewem na rachunek

złotych

Wykonawcy wskazany

wfakturze.
5.Dane Zamawiającego na fakturze: Miasto Będzin,
42-500 Będzin NIP 625 - 24 - 30

—

ul.

11

Listopada 20,

128.

S.Żamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osobę trzecia w rozumieniu art. 509 k.c. jak również
na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.
7.Za datę spelnienia Świadczenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego dyspozycją przelewu.
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1.Wykonawca

przenosi

na

Zamawiającego

do sporządzanych projektów decyzji

i

autorskie

prawa

analiz, o których mowa

@

majątkowe
2

umowy,

bez dodatkowej zaplaty.
2.2amawiający ma prawo do wykorzystania projektów decyzji

i

analiz, o których

mowa w 5 2 umowy na wszystkich polach eksploatacji w tym do:
1) powielania całości lub części dowolną techniką,
2) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera oraz przesyłania,
3) dokonywania zmian w dokumentacji przez Zamawiającego lub osobę przez

niego upoważnioną,
4) publicznego udostępnienia.

@

8

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przekazywanych przez
Zamawiającego dokumentów informacji pod rygorem rozwiązania umowy w trybie
i

natychmiastowym naliczenia kary umownej określonej w 5 10 ust. 2.
i
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W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw
w jej wykonaniu nie z winy Wykonawcy termin wykonania prac ulega przesunięciu

o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
5 10

iw

przypadku

niedotrzymania

przez

Wykonawcę

terminu

wykonania

każdorazowego zlecenia, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar
umownych za opóźnienie w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie tajemnicy
dotyczącej treści dokumentów informacji przekazanych przez Zamawiającego
i

w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w 5 6 ust. 3.

z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości przedmiotu umowy określonej w 5 6 ust. 3 umowy.
3.W przypadku odstąpienia

od

umowy

przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia

4,W

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
5.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie określonego w umowie przedmiotu zamówienia

w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w 5 6 ust. 3 umowy.

6.Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokn/ją
one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7.Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8.Kary umowne mogą się sumować.
S.Kary umowne są naliczane niezaleznie

od faktu zaistnienia szkody lub

jej wysokości.
5 11

Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

512
zwolniona ze stosowania
na podstawie art,4 pkt 8,
1.Umowa

ustawy Prawo zamówień publicznych

umową mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny
2.W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

oraz inne przepisy prawa związane z przedmiotem zamówienia.
5 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,
5 15

została

sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
Umowa

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

