
       Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

     UMOWA NR  ………./2020/MP 

 

 

Zawarta w dniu …………… 2020 r. w Drawnie pomiędzy Gminą Drawno z siedzibą w Drawnie,  

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, NIP: 5941536451, REGON: 210967001 zwaną  dalej 

"Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Andrzeja Chmielewskiego - Burmistrza Drawna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Zareckiej 

a………………….prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą……………………………... 

NIP: …………………………..,REGON:……………. zwanym/ą dalej „Wykonawcą” została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Przygotowanie i opracowanie 

projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach 

zabudowy”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

2.1 Opracowanie projektów decyzji: 

 - o ustaleniu warunków zabudowy (art. 60 ust. 4 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się 

realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 

ust.3 ww. ustawy) oraz niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w aktach 

wykonawczych do ww. ustawy wraz z załącznikami graficznymi do projektu decyzji, analizy i 

wyników analizy - po przeprowadzeniu wizji w terenie, potwierdzonej dokumentacją fotograficzną, 

którą na żądanie Zamawiającego wykonawca musi udostępnić. Przewidywana ilość projektów  

do 50; 

       -  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi (art. 50 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz analizy stanu faktycznego i 

prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad 

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 ust.3 ww. ustawy). Przewidywana ilość 

projektów do 10. 

       - zmieniające wcześniej wydane decyzje do 15 szt. z zachowaniem wymogów przewidzianych 

przez przepisy prawa w tym zakresie.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektów decyzji w oparciu o wnioski o 

wydanie w/w decyzji, które wpłyną do Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia  

31 grudnia 2021 r. w szacowanych ilościach. 

4. Zakres ilościowy określony powyżej może ulec zmianie i wynikać będzie z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

5. Wskazane liczby są szacunkowe opracowane na podstawie ostatniego roku. Zamawiający 

przewiduje ewentualne zwiększenie zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 30% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług, pod warunkiem że 

wykonawca do wyceny przyjmie ceny jednostkowe, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie 

zamówienia pierwotnego. 

 

§2 

 

1. Termin realizacji zamówienia- od daty podpisania umowy do 31.12.2021r. 

2. Miejsce realizacji: teren gminy Drawno. 

 

§3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy za opracowanie jednego projektu decyzji wynosi:  

 



a) o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego: ….. zł brutto; 

b) zmieniającej wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy …… zł brutto. 

      §4 

 

Zamawiający do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy dostarczy w ramach 

umowy dokumenty formalno-prawne. 

 

§5 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§6 

 

Przekazywanie wykonanych prac nastąpi na podstawie wykazu decyzji zatwierdzonej przez pracownika 

Urzędu Miejskiego w Drawnie. 

 

§7 

 

Szczegółowy program, zakres opracowania oraz terminy zakończenia prac ustalany będzie na 

podstawie uzgodnień między stronami. 

 

§8 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umownego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 

2. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 

2019r.,poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie 

realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment. 

 

§9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§10 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 

20.03.2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1842 z późn.zm.). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 

 

§11 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 egz., 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

……………………………….. …………………………………. 


