
Załącznik nr 2 

UMOWA NR: 	  

Zawarta w dniu 	  roku pomiędzy: 

Gminą  Miejską  Świdwin z siedzibą  w Świdwinie przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, 
NIP 6722003749, REGON 330920825, 
reprezentowaną  przez Pana Piotra Felińskiego Burmistrza Miasta Swidwin, 
zwaną  dalej „Zamawiającym", 

a 
z siedzibą  w 	  przy ul. 	  

NIP 	 „ REGON 	„ KRS 	  
reprezentowaną  przez 	  
zwaną  dalej „Wykonawcą", 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia 
pn. Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Swidwin wraz z niezbędnymi opracowa-
niami". 

pracowa- 
niami„. 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Świdwin wraz z załączni-
kami graficznymi - obszar opracowania w granicach określonych załącznikiem 
graficznym do uchwały Nr XXXV/230/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin wraz z niezbędnymi 
opracowaniami wymaganymi przepisami szczególnymi. Wynikiem zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia będzie uchwalona zmiana studium uwarunkowań  i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona przez Wojewodę  wraz z za-
łącznikami graficznymi, danymi przestrzennymi oraz niezbędną  dokumentacją. 
Przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
Obowiązki Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
Zadanie należy wykonać  etapowo zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  i przekazać  do siedziby Zamawiającego 
kompletne opracowanie w formie wskazanej w zapytaniu ofertowym. 

Wynagrodzenie i płatności 
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie łączne w kwocie 
Netto: 	 złotych (słownie netto zł: 	 ) 
brutto: .. 	 złotych (słownie brutto zł: 	 ) 
w tym podatek VAT, w kwocie 	 zł. 
Należność  za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta 
Urzędu Miasta Świdwin Nr 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 na konto wskazane 
przez Wykonawcę. 
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Termin płatności strony ustalają  do 14 dni po wykonaniu każdego etapu zamówienia 
na podstawie podpisanych protokołów częściowych przez obie strony i przedłożeniu 
przez Wykonawcę  faktury wystawionej na Gminę  Miejską  Świdwin - Plac Konstytucji 
3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 6722003749. 

Protokół  wykonania zlecenia będzie podpisany po sprawdzeniu przez Zleceniodaw-
cę, że zlecenie zostało wykonane należycie. 
Jeżeli zlecenie nie będzie wykonane należycie, Wykonawca zobowiązuje się  do 
poprawienia przedmiotu zlecenia w ciągu 14 dni od dnia przekazania informacji przez 
Zleceniodawcę. 
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonanie każdego Etapu 
na podstawie poniższej formuły: 
50% wynagrodzenia— po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy I 
wskazanej w zapytaniu ofertowym. 
40% wynagrodzenia— po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy II 
wskazanej w zapytaniu ofertowym. 
10% wynagrodzenia— po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Fazy III 
wskazanej w zapytaniu ofertowym. 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść  wierzytelności wynikają-
cych z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień  wynikających z winy 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Termin realizacji zamówienia 
1. Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 
2. Do terminów wskazanych w ust. 1 nie wlicza się  okresu przewidzianego na 

dokonanie niezbędnych uzgodnień  i opinii oraz opóźnień  niewynikających 
z winy Wykonawcy. 

Prawa i obowiązki stron 
Wykonawca zobowiązuje się  do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych 
w1. 
Wykonawca zobowiązuje się  do wykonywania umowy z najwyższą  starannością  
uwzględniającą  zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą  
praktyką  i wiedzą  oraz z zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
Wykonawca nie może zaciągać  w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań  
mogących narazić  Zamawiającego na straty materialne i finansowe. 
Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje się  do współpracy w celu wykonania umowy. 

Prawa autorskie 
Dokumentacja zmiany studium, jak również  jej części stanowiące przedmiot odbioru, 
jako wytwór myśli projektantów podlegają  ochronie zgodnie z przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną  
na rzecz Zamawiającego dokumentacją  przekazuje autorskie prawa majątkowe bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozosta-

ją  własnością  projektantów - autorów dokumentacji. 
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Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej 
uznaje się  za autorów tej dokumentacji: zachowują  oni prawa do niej zastrzeżone 
na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są  w niczym i przez 
nikogo ograniczone. 

W przypadku przerwania prac z winy Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przy-
czyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 10 % wartości zamówienia. 
W przypadku niedotrzymania terminu umownego wykonania zlecenia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  
umowną  w wysokości 0,10 % wartości zamówienia za każdy dzień  opóźnienia. 
Odstąpienie Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji upoważnia Wyko-
nawcę  do dochodzenia od Zamawiającego wyrównania należności wynikającej 
z poniesionych przez Wykonawcę  nakładów oraz zapłaty 10 % od wartości całości 
usługi tytułem kary umownej. 

Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają  zastosowa-
nie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Spory wynikłe na tle realizacji umowy strony rozwiązywać  będą  drogą  wzajemnych 
negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia zgodnego stanowiska sprawę  rozpoznaje 
sąd rzeczowo i miejscowo właściwy. 
Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY 	 WYKONAWCA 
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