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ZAŁĄCZNIK NR 5 

UMOWA Nr ..… (projekt/wzór) 

zawarta w dniu ........................  r. w Miedźnie 

pomiędzy Gminą Miedźno, z siedzibą w Miedźnie przy ulicy Ułańskiej 25 w imieniu której 

działa: 

Wójt Gminy Miedźno – Piotr Derejczyk 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a .................................................................................................................................................. 

z siedzibą w 

.................................................................................................................................. 

reprezentowanym 

przez:............................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi 

polegającej na sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Ostrowy nad Okszą zwanej dalej zmianą MPZP.  Podjęto Uchwałę Nr 

232/XXIX/2022  Rady Gminy Miedźno z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy 

nad Okszą. 

2. Orientacyjna powierzchnia objęta opracowaniem wynosi ok. 36,25 ha i została 

przedstawiona na załączniku graficznym pn. „Zasięg opracowania” (załącznik nr 6a i 6b do 

Zapytania ofertowego). Obszar opracowania położony jest w miejscowości Ostrowy nad 

Okszą, w rejonie ulic Zadwornej, Tęczowej, I. Dobosza,  Mietodła i P. Wróbla. 

3. Opracowanie należy sporządzić zgodnie z procedurami określonymi w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404) 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych 

uchwalenia miejscowego planu dla terenu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym (jeżeli 

przepisy tego wymagają). 

 Prognoza oddziaływania na środowisko musi spełniać warunki określone w Ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247 z późn. zm.). 

 Prognoza skutków finansowych musi spełniać warunki określone w § 10 

Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2404). 

 Opracowanie ekofizjograficzne musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. D. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. nr 155, poz. 1298). 

Jednostka projektowa-Wykonawca we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia 

określonego w  § 5 ust. 1 umowy, pozyska podkłady mapowe. 

4. W trakcie sporządzania przedmiotu Umowy Wykonawca powinien uwzględnić ewentualne 

zmiany przepisów prawa i dostosować do nich opracowania będące przedmiotem niniejszej 

umowy (w ramach wynagrodzenia określonego w  § 5 ust. 1 umowy). 

5. Umowa obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby przedmiotu 

umowy w zakresie opisanym w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w formie cyfrowej i papierowej w następujących 

standardach:  

1) w technice tradycyjnej, papierowej (5 egzemplarzy zbindowanych) w tym 

opracowanie jednego rysunku MPZP w wersji papierowej ekspozycyjnej zgodnej 

ze skalą mapy ewidencyjnej dla opracowanego obszaru (1:2000), dopuszcza się 

zmianę ilości egzemplarzy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym; 

2) w wersji elektronicznej: 

a) rysunek należy wykonać w postaci wektorowej w formacie uzgodnionym z 

Zamawiającym, umożliwiającym zamieszczenie go w portalu mapowym; 

b) tekst w dokumencie tekstowym (formaty DOC, DOCX, ODT) oraz w 

wygenerowanym formacie PDF), 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dokumentacja powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, 

dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji 

elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2011, Nr 289 poz. 1699) oraz 

ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) tj. w formacie ZIPX. 



3 

8. Dokumentację planistyczną sporządzoną na poszczególnych etapach opracowania należy 

przedłożyć Zamawiającemu w ilościach odpowiednich dla przeprowadzenia kolejnych 

działań proceduralnych. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania 

prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganą w tym 

zakresie wiedzą i przepisami prawa, zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się działać przy wykonywaniu prac z najwyższą starannością. 

11. Każdy etap procedury, będący przedmiotem odbioru odpowiednio częściowego i 

końcowego  musi zostać podpisany przez projektanta. 

12. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru zostanie dostarczona do siedziby 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przy przekazaniu  zmiany MPZP złożyć oświadczenie o jego 

kompletności. 

14. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do : 

a) sporządzania pism i dokumentów wymaganych procedurą sporządzania zmiany 

MPZP w szczególności treści ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień, oraz wystąpień  

o opinie i uzgodnienia projektu zmiany MPZP (wg. wzorów w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach) wraz z poniesieniem ewentualnych kosztów pozyskania opinii i 

uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

b) uzyskania pozytywnych uzgodnień oraz opinii wszystkich instytucji opiniujących 

projekt zmiany MPZP oraz sporządzenia wykazu opinii i uzgodnień zgodnie z 

wzorem zawartym w Rozporządzeniu; 

c) przygotowania propozycji stanowisk w sprawach zgłoszonych wniosków i uwag, 

sporządzenie listy uwag nieuwzględnionych; 

d) sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany MPZP z 

uzasadnieniem oraz wymaganymi załącznikami; 

e) skompletowania dokumentacji prac planistycznych, w tym dokumentacji formalno-

prawnej; 

f) powtórzenia w/w czynności jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie procedury 

planistycznej lub na etapie analizy prawnej przed organem nadzoru prawnego / 

sądowego w terminach nie dłuższych niż wymagane ustawowo dla 

przeprowadzenia poszczególnych etapów procedury planistycznej lub wyznaczone 

przez organ nadzoru lub sąd. 

 

§ 2. Etapowanie i harmonogram prac 

 

1. Podział zadania na etapy, zakres przedmiotowy poszczególnych etapów: 

1) Etap I - analiza przedmiotu zamówienia pod względem sposobu opracowania 

przedmiotu zamówienia jako: 
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a) zmiany do uchwał: 

nr 83/XII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego „Ostrowy” w gminie Miedźno 

(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 4, poz. 56); 

nr 138/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar położony w sołectwie Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 129, poz. 2510) 

b) nowego opracowania znoszącego dotychczasowy plan miejscowy, w obszarze 

opisanym w § 1 umowy; 

2) Etap II - prace wstępne, analityczne: 

Zebranie materiałów wyjściowych, 

Analiza wniosków i opinii zgłoszonych przez osoby fizyczne, prawne oraz 

organy i instytucje po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

planu. Opracowanie wykazu wniosków zgłoszonych przez 

zainteresowanych, w tym przez zawiadamiane organy i instytucje, 

Opracowanie wstępnego projektu zmiany planu (podlega zatwierdzeniu). 

Udział głównego projektanta w zorganizowanym przez Zamawiającego 

spotkaniu, uwagi i propozycje korekt,  

3) Etap III - prace projektowe: 

Opracowanie projektu planu, 

Sporządzenie wykazu wniosków z informacją o sposobie rozstrzygnięcia 

wniosków wraz z uzasadnieniem dla wniosków nieuwzględnionych, 

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko, 

Opracowanie Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 

miejscowego. 

4) Etap IV – opiniowanie i uzgadnianie projektu planu: 

Udział głównego projektanta w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej oraz uzyskanie opinii o projekcie zmiany planu, 

Opracowanie projektów pism związanych z wystąpieniem o opinie i 

uzgodnienia do projektu zmiany planu,  

Opracowanie wykazu uzgodnień i opinii, 

Analiza i wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 

uzgodnień. 

5) Etap V – wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu: 

Przygotowanie wzorów obwieszczenia oraz ogłoszenia prasowego o 

wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko do publicznego wglądu,  
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Udział członka zespołu projektowego w wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko,  

Udział głównego projektanta zespołu projektowego w zorganizowanej przez 

Zamawiającego dyskusji publicznej, 

Przygotowanie wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu zmiany planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia, 

 Udział w czynnościach o których mowa w par. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym,  

Przygotowanie skorygowanego wykazu uwag,  

Wprowadzenie do projektu zmiany planu korekt wynikających z rozpatrzenia 

uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, 

Przygotowanie w odpowiednim oprogramowaniu projektu uchwały Rady 

Gminy w MIedźnie wraz z uzasadnieniem oraz listą nieuwzględnionych 

uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu oraz 

rozstrzygnięciami o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, 

6) Etap VI – uchwalenie planu i prace końcowe: 

Udział głównego projektanta w sesji rady miejskiej, na której będzie 

przedstawiony do uchwalenia projekt zmiany planu wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag, 

Sporządzenie pisemnego podsumowania i uzasadnienia o których mowa w 

art. 42 pkt. 2) oraz art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

Przygotowanie uchwały wraz z załącznikami z uwzględnieniem numeru i daty 

uchwały Rady Gminy Miedźno oraz innymi dokumentami. 

2. Przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac: 

1) Etap I – 14 dni, licząc od dnia podpisania Umowy; 

2) Etap II – 30 dni, licząc od dnia odbioru etapu I; 

3) Etap III –  60 dni, licząc od dnia odbioru etapu II; 

4) Etap IV – 90 dni, licząc od dnia odbioru etapu III; 

5) Etap V – 90 dni, licząc od dnia odbioru etapu IV; 

6) Etap VI – 30 dni, licząc od dnia odbioru etapu V; 
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§ 3.Termin realizacji umowy 

 

1. Termin realizacji umowy wynika z terminów zawartych w § 2. ust. 2 i ustala się na: 314 dni 

od zawarcia umowy. 

2. Termin określony w ust. 1 uzna się za zachowany w przypadku pozytywnej weryfikacji 

zmiany MPZP przez Wojewodę, w tym terminie. 

3. W razie negatywnej weryfikacji zmiany MPZP, Wykonawca zobowiązany będzie do 

poprawienia opracowań i uzyskania pozytywnej weryfikacji  w ramach wynagrodzenia 

określonego w  § 5 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów wywołująca 

konieczność zmiany zakresu pracy lub ostatecznego terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia każda ze stron ma prawa żądać odpowiedniej zmiany do niniejszej umowy.  

5. W przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawierania 

niniejszej umowy okoliczności prawnej, technicznej lub społecznej (faza konsultacji 

społecznej), za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 

możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

zmianę niniejszej umowy, w szczególności terminu jej realizacji. 

6. W przypadku negatywnej oceny Wojewody pod kątem zgodności z przepisami prawnymi 

dokumentacji prac planistycznych bądź uchwały Rady Gminy o zmianie MPZP, Zamawiający 

dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie terminu jej realizacji, na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy. 

7. Zmiana terminu określona w ust. 4, ust. 5 i ust. 6  wymaga zmiany niniejszej umowy w 

formie aneksu - z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia równy będzie okresowi przerwy z zastrzeżeniem, że nowy termin 

będzie uwzględniał czas niezbędny na wprowadzenie zmian lub wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4.Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy 

 

1. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

wyznacza się: p. Dariusza Nowak 

2. Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza 

się: ......................................… 

3. Jako Głównego Projektanta opracowania Wykonawca wyznacza: 

 ......................................……… 

4. Strony umowy zobowiązane są poinformować na piśmie drugą stronę o zmianie osób o 

których mowa w ust. 1-3 zmianie niniejszego paragrafu, najpóźniej na 3 dni przed 

planowaną zmianą.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wymienionej w ust. 3, pod warunkiem, że 

Wykonawca udokumentuje fakt spełniania przez wskazaną osobę warunków 
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wymienionych w  art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.). 

6. Główny Projektant, w trakcie realizacji umowy będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu 

projektowego, którym dysponuje Wykonawca. 

7. Każdy etap  procedury, będący przedmiotem odbioru częściowego i końcowego  musi 

zostać podpisany przez Głównego Projektanta. 

8. Główny Projektant jest zobowiązany do: 

1)  uczestnictwa w roli eksperta w każdym spotkaniu partycypacyjnym wyznaczonym 

przez  Zamawiającego w ramach wstępnych konsultacji społecznych prowadzonych 

przez Zamawiającego oraz w każdym z serii spotkań partycypacyjnych 

wyznaczonych przez Zamawiającego na etapie konsultacji społecznych nad 

przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany MPZP. Jeżeli wystąpi konieczność, na 

którymkolwiek etapie sporządzania zmiany MPZP, organizacji dodatkowych 

spotkań, również przy zastosowaniu różnych technik partycypacyjnych, obecność 

Głównego projektanta zmiany MPZP jest wymagana przez Zamawiającego. 

2) Główny Projektant zmiany MPZP jest zobowiązany do uczestniczenia w 

posiedzeniach Komisji Rady Gminy  do udziału  w dyskusjach w trakcie wyłożeń 

projektu zmiany MPZP do publicznego wglądu - niezależnie od obecności na 

spotkaniach z mieszkańcami realizowanych w ramach rozszerzonych konsultacji 

społecznych, do obecności na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz 

prezentowania projektu uchwały zmiany MPZP na Sesji Rady Gminy, na której 

uchwalana będzie zmiana MPZP. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2-3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innej osobie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5.Wynagrodzenie 

 

1.  Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi: 

cena netto: ………… zł 

       cena brutto ( z VAT 23 %) : …………… zł 

        słownie:............................... 

 (dotyczy podatnika który jest zwolniony od podatku od towarów i usług VAT) 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) jest zwolniony od podatku od towarów 

i usług. W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do zwolnienia niniejszych usług od w/w 

podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia określona w umowie cena brutto za wykonanie 
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zadania nie ulegnie zmianie i zawierać będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 

%. 

3. Płatność za wykonana usługę nastąpi częściowo, w następujących transzach: 

I transza w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, po zakończeniu III etapu prac 

II transza w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto, po zakończeniu V etapu prac 

III transza w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto po pozytywnej weryfikacji 

zmiany MPZP przez Wojewodę i przekazaniu kompletu materiałów objętych 

umową.  

3. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, który figuruje 

w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. Wykazie. Okres do 

czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 

lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany 

jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie 

będą naliczane za ten okres  ustawowe odsetki za opóźnienie. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest każdorazowo obustronnie podpisany w siedzibie 

Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący załącznik do faktury. 

6. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu spowoduje wstrzymanie 30- dniowego 

terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

7. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. 

9. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) może, ale nie jest obowiązany wysyłać 

Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. W związku z tym Zamawiający 

podaje informacje o koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) Broker Infinite 

IY Solutions, która jest dostępna na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/  

10. Koszty związane z czynnościami administracyjnymi i wynikające z kompetencji  Urzędu 

Gminy Miedźno  ponosi Zamawiający. 
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11. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie może zostać zmienione w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - wówczas kwota brutto wynagrodzenia 

oraz stawka podatku VAT zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

12. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania całości  przedmiotu umowy oraz obejmuje także wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z wykonaniem umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie  ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

13. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska niezbędne materiały. 

14. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 

stwierdzonemu protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

§ 6 

1. Koszty poprawek, uzupełnień nieprawidłowego, niekompletnego lub wadliwego wykonania 

przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w tym dokumentacji prac planistycznych, jak i 

koszty związane z koniecznością powtórzenia procedury obciążają Wykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich poprawek i uzupełnień, których 

konieczność pojawi się w toku procedury planistycznej lub w wyniku uwag zgłoszonych 

przez Nadzór Wojewody po uchwaleniu zmiany MPZP. 

3. W przypadku uchylenia uchwały przez Wojewodę lub sądy administracyjne Wykonawca 

zobowiązany jest do doprowadzenia zgodności z prawem procedury planistycznej 

dotyczącej uchwalenia zmiany MPZP. 

 

§ 7 

1. Miejscowy plan, stanowiący przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiały 

przekazywane przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów wymienionych w 

umowie z chwilą przekazania Zamawiającemu stają się jego własnością i na podstawie 

przepisu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) jako materiał urzędowy nie będą 

stanowiły przedmiotu prawa autorskiego. 

2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy nie stanowiąca materiałów, o których mowa 

w art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ),  podlega ochronie przewidzianej przepisami tej ustawy. 

3. Wraz z odbiorem przez Zamawiającego części lub całości dokumentacji, będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach 
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wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, całość autorskich praw majątkowych do 

tej dokumentacji. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy przedmiotu umowy, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 

postanowień niniejszej umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje wszelkie możliwe pola 

eksploatacji, w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - utrwalania i zwielokrotniania utworu 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, przekazanie, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) udostępnianie dokumentacji osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowań 

administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurze planistycznej, 

5) wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

6)  wykorzystanie opracowań do publikacji w celach związanych z działalnością Gminy w 

tym promocji,  

7) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji, 

8) nadania za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, udostępniania 

w internecie. 

5. Nabycie od Wykonawcy praw autorskich do dokumentacji obejmuje także możliwość 

zastosowania jej do innych prac wykonywanych przez Zamawiającego nie objętych 

przedmiotem umowy oraz wykonywanie praw zależnych - tworzenie opracowań, 

dokonywanie zmian i ulepszeń oraz wykorzystanie w całości lub w części w innych 

opracowaniach. 

6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i 

kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, 

znaków ochronnych itp., odnoszących się do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji 

projektowej. 

7. Wykonawca: 

1) gwarantuje nabycie praw autorskich od twórców dzieła wykonanego w ramach 

wykonania umowy o zamówienie oraz, że prawa te nie będą na chwilę ich przeniesienia 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, 
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2) zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności i zapewni obronę w każdym sporze 

sądowym lub pozasądowym wynikającym z zarzutu, że dzieło przez niego dostarczone 

narusza, w całości lub części, jakikolwiek patent, majątkowe prawa autorskie, tajemnicę 

handlową lub inne prawa majątkowe osoby trzeciej. W szczególności Wykonawca 

wypłaci odszkodowanie zasądzone od Zamawiającego przez właściwy sąd lub wszelkie 

kwoty ustalone w ramach ugody, a także zwróci zasadne koszty poniesione przez 

Zamawiającego w danym sporze. Jeśli zostanie ustalone lub uznane w którymkolwiek z 

elementów dzieła, że narusza ono prawa własności intelektualnej służące osobie 

trzeciej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby zmodyfikował dzieło/etap dzieła 

wykonywanego w ramach wykonania umowy, w tym: 

a) uzyskał na rzecz Zamawiającego licencję, umożliwiającą dalsze korzystanie z danego 

dzieła/etapu dzieła, 

b) dołożył wszelkich starań, aby umożliwić Zamawiającemu korzystanie z dzieła/etapu 

dzieła, przez cały okres, w którym prawo do korzystania przez niego z dzieła będzie 

kwestionowane. 

8. Każdy egzemplarz opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy będzie zawierać: 

a) oświadczenie, osoby wskazanej w nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę 

na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne 

do dokumentacji. Wzór oświadczenia autora dokumentacji stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy, 

b) oświadczenie Wykonawcy, wskazujące Zamawiającego jako dysponenta praw autorskich 

majątkowych i praw zależnych. Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 

do niniejszej umowy. 

 

§ 8. Rękojmia, gwarancja 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

dokumentacji  objętej umową na okres 2 lat od  odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu 

pozytywnej weryfikacji aktu przez Wojewodę. Strony postanawiają rozszerzyć 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej przedmiotem 

umowy, poprzez udzielenie przez Wykonawcę  gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 

1 roku od  odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji aktu przez 

Wojewodę.  

2. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad 

przedmiotu umowy w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia lub jeżeli z przyczyn 

niezależnych   od Wykonawcy nie jest to możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

§ 9. Kary umowne 
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1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania będzie kara umowna. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto. 

2) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 

2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

4) w przypadku nieobecności głównego projektanta Wykonawcy na posiedzeniach Gminnej 

Komisji, dyskusji publicznej nad przyjętymi w zmianie MPZP rozwiązaniami, w posiedzeniu 

odpowiedniej Komisji Rady oraz sesji Rady Gminy - w wysokości 300,00 zł za każdy 

przypadek.  

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto. 

za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za 

które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2. 

4. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości 

poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych, Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na ich 

potrącenie z wierzytelności przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy. W takim 

wypadku należność z tytułu kary umownej staje się uregulowana z chwilą zapłaty całości lub 

części wynagrodzenia. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania powierzonych obowiązków 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej 

wysokości.  

 

 

§ 10. Odstąpienie , rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca  bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 

bądź przerwał realizację i nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
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państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części umowy; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze  wskazaniami 

Zamawiającego, niniejszą umową, treścią obowiązujących przepisów w szczególności 

jeżeli w wyniku kontroli organu nadzoru zostanie stwierdzona nieważność uchwały w 

całości lub jej części, w zakresie stwierdzonej nieważności. 

 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania, 

realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze  wskazaniami Zamawiającego, niniejszą 

umową, treścią obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 60 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy może zostać złożone przez 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości (informacji) o powyższych okolicznościach 

i winno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy odpowiednio Wykonawcę lub 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy  każda ze stron 

przy udziale drugiej sporządzi szczegółowy protokół stanu zaawansowania prac 

wykonanych do dnia odstąpienia lub rozwiązania, 

2) Zamawiający zobowiązany jest ponadto do rozliczenia się z Wykonawcą za prace, które 

zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przy 

czym wysokość wynagrodzenia za  wykonane już prace zostanie ustalona przez Strony w 

siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu stanu zaawansowania prac, o którym 

mowa w pkt 1. 

 

 

 

 

 

§ 11. Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności w  

przypadkach opisanych we wcześniejszych postanowieniach umowy oraz w następującym 

zakresie:  

1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić 

w przypadku wystąpienia: 
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a) nie wynikających z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy zdarzenia tj. wystąpienia „siły wyższej”,  np. klęski żywiołowe, powódź, huragan, 

śnieżyca, uderzenie pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, 

strajki, katastrofy lotniczej, protesty ludności, działania osób trzecich 

uniemożliwiających lub utrudniających realizację, 

„Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania 

ww. okoliczności, 

b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony Zamawiającego lub innych 

podmiotów w akceptacji przedstawianych wstępnych materiałów, opracowań i 

projektów – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres 

opóźnienia, 

c) konieczność dokonania zmian w materiałach lub na opracowaniach w trakcie 

świadczenia usługi w przypadku wniesienia nieprzewidzianych wcześniej uwag przez 

Zamawiającego lub inne podmioty, a także w przypadku zmiany w przepisach prawnych 

powodujące konieczność wprowadzenia zmian w opracowanych dokumentach – termin 

wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na 

wprowadzenia zmian, 

d) wystąpienie prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawierania umowy, a niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego – termin 

wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie 

prac dodatkowych, 

e) wystąpienie innych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jeśli wydłużenie 

terminu jest korzystne dla Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może 

zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności. 

2) Konieczność wyjaśnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

strony. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązania jest 

do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie oraz zawierać stosowne uzasadnienie. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

zbywalne w drodze cesji chyba, że Zamawiający na piśmie wyrazi na to zgodę. 

2. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, 

strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO. 

4. Wskazane w ust. 2 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy 

i nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem 

ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

5.  Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, obowiązująca o ile stroną umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów RODO. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

8. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku nie dojścia do porozumienia stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik  nr 1 do umowy 

 nr . …........ z dnia ……... r. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z zawarciem umowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej: RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 

MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,; 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną: 

Marcin Pilch, adres e-mail: marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.  

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej 

zakończeniu przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane 

osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów 

zawartych z Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane 

osobowe. 

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami 

prawa na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)  

mailto:ug@miedzno.pl
mailto:marcin.pilch@aviso.pl


17 

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do 

tych danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. 

b, d, e RODO, tj.       

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania 

danych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej  

- do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych  

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże z 

wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie 

przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie 

konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

 W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na 

wymogi prawne m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości.  

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) . 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.  
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Załącznik nr 2 do umowy  nr . …........ z dnia ……... r. 

OŚWIADCZENIE AUTORA/ÓW DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1. Działając na zlecenie Wykonawcy 

[.............................................................................................]   

                     (nazwa, firma Wykonawcy),  

wykonaliśmy dokumentację …………………………………………………. 

2. Zostały bezwarunkowo i na wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa zależne do ww. dokumentacji obejmujące wszelkie możliwe 

pola eksploatacji, w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - utrwalania i zwielokrotniania utworu 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim, a w szczególności stronom 

postępowań administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurze planistycznej; 

5) wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu; 

6) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach związanych z działalnością Gminy w 

tym promocji,  

7) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji; 

8) nadania za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, udostępniania 

w internecie. 

3. Upoważniam(y) Wykonawcę do dokonywania zmian w dokumencie. 

______________________                                  ____________________________ 

     miejscowość, data                                                               podpis 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 nr . …........ z dnia ……... r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Pan/Pani/Panowie [____] („Autor”), będący osobą wykonującą przedmiot odbioru jest 

autorem opracowania przekazywanej dokumentacji, t.j. …………………………………………... 

(„dokumentacja”) i przysługują mu autorskie prawa osobiste do tej dokumentacji. 

2. Autor przeniósł na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do dokumentacji. 

3. Dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”. 

4. Jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do dokumentacji. 

5. Do dnia zawarcia umowy, jak i do dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu, 

nie przeniósł, ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych 

do dokumentacji na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego. 

6. Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi 

naruszenia: 

- jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca ani Autor jest związany, 

- jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

- jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa. 

7. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji nie są w całości lub w części przedmiotem 

żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 

8. Upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej 

sporządzonej w ramach umowy. 

9. Przenosi bezwarunkowo i na wyłączność na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia, na 

zasadach i w sposób wskazany w umowie. 

 

 

_______________________                                       ____________________________ 

miejscowość, data,                                                                           podpis 


