
ZalC}cznik nr 1 
do REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEN 
PUBLICZNYCH, w kt6rych nie rna obowiqzku 
stosowania przepis6w j zasad okres]onych UstaWq z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zarn6wien publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6in. zrn.) 

ZAPROSZENIE 

do zlozenia oferty cenowej 


na opracowanie zmiany Studium i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy HaiJ.sk 


Zam6wienie bydzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam6wien 
Publicznych (Oz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6Zn. zm.), przy zastosowaniu dyspozycji wynikajqcej 
z art. 4 pkt 8. 

1. 	 Gmina HaiJ.sk zaprasza do zlozenia oferty cenowej na: opracowanie zmlany Studium 

Kierun.k6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hansk 

2. 	 Opis przedmiotu zam6wienia: 

a) wykonania prac 0 charakterze proceduralnym - redakcja ogloszen prasowych, obwieszczen, 

zawiadomien (wraz z rozdzielnikiem), 

b) wykonania prac wstypnych, przygotowawczych, w tym analizy wniosk6w do studium: 

zlozonych przed przystqpieniem do sporzqdzenia studium i zlozonych po ogloszeniu 0 

przystqpieniu do sporzqdzenia studium wraz z opracowaniem propozycji ich rozpatrzenia, 

c) wykonania prac studialnych i projektowych - prezentacji koncepcji, opracowania prognozy 

oddzialywania na srodowisko, ekofizjografii, 

d) przygotowania potrzebnej ilosci egzemplarzy material6w roboczych - odpowiedniej ilosci 

m.in. do uzgodnien, opinii, konsultacji w formie wydruk6w, 

e) opracowania stanowiska w sprawie zlozonych do projektu studium uwag zawartych w 

opiniach i uzgodnieniach wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu nieuwzgl((dnienia uwag , 

f) wprowadzenia zmian do tekstu i rysun.k6w projektu studium odpowiednio do 

uwzglydnionych uwag, 

g) opracowania zmiany prognozy oddzialywania na srodowisko w zwiqzku ze zmianami w 

projekcie studium, 

h) zorganizowania wsp6lnie z Zamawiajqcym dyskusji publicznej dotyczqcej projektu studium, 

i) prezentacji projektu studium podczas dyskusji publicznej w trakcie wylozenia projektu 

studium, 

j) rozpatrzenia uwag i wniosk6w wniesionych w zwiqzku z wylozeniem projektu studium i 

prognozy oddzialywania na srodowisko; wprowadzenie zmian do tekstu studium i planu rysunku 

projektu studium odpowiednio do uwzgl((dnionych uwag, 
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k) przygotowania projektu uchwaly wraz z zal~cznikami do uchwalenia przez Rady Gminy Hansk, 

1) przygotowania dokumentacji prac planistycznych w celu przedlozenia wojewodzie do 

sprawdzenia zgodnosci z przepisami, 

m) przygotowania uzasadnienia i podsumowania , 0 kt6rych mowa wart. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 

ustawy z dnia 03.1 0.2008r. 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 

r. poz. 353, z p6in. zm.), 

n) sporz~dzenie metadanych zmiany studium zgodnych z dyrektyw~ INSPIRE oraz ustaw~ z dnia 4 

marca 2010 r. 0 infrastrukturze inforrnacji przestrzennej (DZ.U. Nr 76, poz. 489) 

3. 	 Dostawa nast~pi w/do Urzydu Gminy Hansk ul. Osiedlowa 4 w terrninie 12 miesi~cy od dnia 

podpisania umowy, kt6rej wz6r stanowi zal~cznik do zapytania ofertowego. 

4. Termin zlozenia oferty: 


Oferty naleiy skladac na zal~czonym formularzu ofertowym do dnia 25.11.2016 r. do godz. 


15.00 na adres: Gmina Hansk, uf. Osiedfowa 4,22 - 235 Hansk Pierwszy. 

5. 	 Osoba do kontaktu: Bozena Mikolajczak tel. 82 5714028 wew. 13 

6. 	 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj~cy bydzie kierowal Sly nastypuj~cymi 

kryteriami: cena ofertowa brutto za calosc zam6wienia. 

7. 	 Platnosc za wykonanie zam6wienia nast~pi zgodnie z umow~ 
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UMOWA 


Zawarta w dniu ......... . 2016 r. w Hansku Pierwszym pomiydzy Gmin~ Hansk ul. Osiedlowa 4, 
22 - 235 Hansk Pierwszy, zwanq w dalszej czysci "Zamawiajqcym", reprezentowanq przez Wojta 
Gminy Hansk -l\:1arka Kqpienia~, zwaf!ym dalej "Zamawiaj~cym",
przy kontrasygnacle Skarbruka Gmmy Hansk - .......................... . 


dla szej ' CZySCl" urnowy"Wkonawc~ , ·a ................................ , .................... zwanq w 	 y "d· t
ZlalaJ'!C'! 
przez 

Zam6wienia dokonano w oparciu 0 Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Gminie Hansk 
(Zarzqdzenie nr VI/33/14 W6jta Gminy Hansk z dnia 17 czerwca 2014 r. ) 

§~
1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt zmiany studiurn 
uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmmy Hailsk dla teren6w 
okrdlonych w uchwale Nr XIII83/16 Rady Gminy Hansk z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany "Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Hansk" zwanego dalej "studiurn" zgodnie z trybem okreslonym w ustawie 
z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 
778) i przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi przepisami szczeg61nymi. 

2.Szczeg6lowe wymagania dotyczqce przedmiotu zam6wienia: "studiurn" nalety sporzqdzic na 
podstawie aktualnie obowiC!Zujqcych akt6w prawnych, dotyczqcych przedrniotu zam6wienia, w 
szczeg61nosci: 

a) 	 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2016 r., poz. 778 ), 

b) 	 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studiurn uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), 

c) 	 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z p6in. zm.), 

d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 0 infrastrukturze informacj i przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 76 poz. 489, z J?Mn. zm.) 

e) pozostalych przepls6w majqcych zastosowanie w przedmiocie zam6wienia. 

2.1. W ramach przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowi¥uje siy m.in. do: 

a) 	 wykonania prac 0 charakterze proceduralnym - redakcja ogloszen prasowych, 
obwieszczen, zawiadomien (wraz z rozdzielnikiem), 

b) 	 wykonania prac wstypnyc.h, przygotowawczych! w tyI!l an~lizy wniosk6w do studi.um: 
zlozonych przed przystqpleruem do sporzqdzema Studlurn 1 zlozonych po ogloszeruu 0 

przystqpieniu do sporzqdzenia studiurn wraz z opracowaniem propozycji ich rozpatrzenia , 
c) wykonania prac studialnych i projektowych - prezentacji koncepcji, opracowania 

prognozy oddzialywania na srodowisko, ekofizjografii, 
d) przygotowania potrzebnej ilosci egzemplarzy material6w roboczych - odpowiedniej ilosci 

m.in. do uzgodnien, opirui, konsultacji w formie wydruk6w, 
e) 	 opracowania starlOwiska w sprawie zlozonych do projektu studiurn uwag zawartych w 

opiniach i uzgodnieniach wraz z pisernnym uzasadnieniem powodu nieuwzglydnienia 
uwag, 

t) wprowadzenia zmian do tekstu i rysunk6w projektu studium odpowiednio do 
uwzglydnionych uwag, 

g) opracowania zmiany prognozy oddzia!ywania na srodowisko w zwiqzku ze zmianami w 
projekcie studium, 

h) zorganizowania wsp61nie z Zamawiajqcym dyskusji publicznej dotyczqcej projektu 
stud ium , 

http:studi.um


i) 	 prezenta~ji projektu. studium podczas dyskusji publicznej w trakcie 
wylozerua proJektu StUdlum, 

j) rozpatrzenia uwag i wnioskow wniesionych w zwi¢u z wylozeniem projektu 
studium i prognozy oddzialywania na srodowisko; wprowadzenie zmian do tekstu studium 
i planu rysunku projektu studium odpowiednio do uwzgl«dnionych uwag, 

k) przygotowania proJektu uchwaly wraz z zahtcznikami do uchwalenia przez Rad« Gminy 
Hansk, 

1) przygotowania dokumentacji prac planistycznych w celu przedlozenia wojewodzie do 
sprawdzenia zgodnosci z przepisami, 

m) przygotowania uzasadnienia i podsumowania, 0 ktorych mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 
3 ustawy z dnia 03.1 0.2008r. 0 udost«pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zpoin. zm.), 

n) sporz'l-dzenie metadanych zrniany studium zgodnych z dyrektyw,! INSPIRE oraz ustaw'! z 
dnia 4 marca 2010 r. 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (DZ.U. Nr 76, poz. 489) 

2.2. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru lub s,!d niewaznosci uchwaly - Wykonawca 
zobowi¥aflY jest do wykonania czynnosci zwi,!zanych z usuni«ciem wad opracowania i 
doprowadzenia uchwaly do zgodnosci z przepisarni prawa, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2.3.. Do Qpracowania proj~k;tu studium ZaI1}.awiaj,!cy .udost«pqi ~at~rialv zn~jduj'l-ce. si(( w jego
POSladarulJ; a mog,!ce sluzyc do opracowarua przeanuotu zamowlerua. Matenaly znaJdu],! SlC( 00 
wgl'l-du u LamaWla],!cego. 

2.4. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane powyzej, a wynikaj,!ce z procedur 
opracowania zamowienia Wykonawca winien wykonac w ramach przedrniotu zarnowienia i 
uwzglC(dnic w kosztach i terminach wykonania przedrniotu zamowienia. 

2.5. W ramach przedmiotu zarnowienia Wykonawca sporz~i i przekaze Zamawiaj'l-cemu 
kompletne opracowanie, stanowi,!ce przedrniot odbioru w nast«puj,!ceJ formie i liczbie: 

a) zmiana studium w wersji papierowej w kolorze w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej 
(fonnat PDF i JPG) w ilosci 3 egz. 

b) tekst zmiany studium w wersji pisemnej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej 
(fonnat.doc) w 3 egz. 

c) zalaminowany rysUflek zmiany studium w ilosci 1 szt. 
d) dokumentacja prac planistycznych (dokumenty fonnalno - prawne i materialy zwi'!zane ze 

sporzqclzeniem studium) - 2 egz., 
e) opracowanie ekofizjograficzne - 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja 

elektroniczna opracowan w wymaganych formatach: DOC, JPG i PDF, 
f) prognozC( oddzialywania na srodowisko - 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja 

elektroniczna opracowan w wymaganych formatach: DOC, JPG i PDF, 

2.6. Sposob opracowania projektu zmiany studium winien umozliwiac pozyskanie danych 
statystycznych zgodnie z wymogarni GUS, w tym w zakresie przeznaczenia terenow pod 
okreslone funkcje i wielkosci ich powierzchni. 

2.7. Skala opracowania : 1 :10000. 

3. Wykonawca wykona i dostarczy dodatkowo tak,! ilosc opracowall, 0 ktorych mowa w §1, ktore 
bC(d,! niezbC(dne do przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania. 
4 . Wykonawca zobowi'l-Zany jest do skompletowania, uporz'l-dkowania i oprawienia 
dokumentacji prac planistycznych i przekazania zamawiaj'l-cemu. 
5. W zafac:sie pro~adzenia pC!stC(po';Vania fo~alno-prawne~o wykonawca zobowi'l-Z~y je~t do 
zapewruerua USrugl wylozerua zmlany Studlum do pubhcznego wgl'l-du, uczestruczerua w 
publicznych dyskusjach, dyskusjach 0 ktorych mowa w art. 11 ust. 10 ustawy 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczegolnych etapow, jak rowniez 
uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiaj'l-cego zwi,!zanych z 
przedmiotem zamowienia, w tym posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz prezentacja projektow 
zmiany studium na sesji Rady Gminy i Gminnej Komisji Urbanistyczno-ArchitektoniczneJ. 



§2 

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienie niezbydne i wymagane dla wykonania niniejszej 
umowy, oraz, ze dysponuje niezbydnq wiedzq i doswiadczeniem, a takZe potencjalem 
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

§3 


1. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do opracowania kompletnych materia16w okreslonych w § 1 
niniejszej umowy, zgodnie z osiqgniyciami wsp6lczesnej wiedzy technicznej, normatywami i 
obowiqzujqcymi przepisami, a Zamawiajqcy do odbioru przedmiotu umowy i dokonania 
zaplaty ustalonego wynagrodzenia. 

2. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do scislej wsp61pracy z Zamawiajqcym przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy okrdlonego w § 1. 

3. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do scislej wsp61pracy z Zamawiajqcym przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy tj. do czasu stwierdzeniu przez Wojewody Lubelskiego zgodnosci z 
prawem uchwaly Rady Gminy w Haflsku w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowafl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy HafJ.sk wraz z 
dokumentacjq. W razie koniecznosci uzupelnienia lub poprawienia opracowafl, uzgodnien itp. 
czynnosci te Wykonawca wykona bez odrybnego wynagrodzenia. 

4. 	 Przedstawiciel Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony, na zyczenie 
Zamawiajqcego, zobowiqzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach komisji 
urbanistyczno-architektonicznej, publicznej dyskusji nad przyjytymi w projekcie zmiany 
studium rozwiqzaniami oraz sesji Rady Gmmy, na kt6rej uchwalana bydzie zmiana studium. 

5. 	 W sytuacji, gdy w trakcie sporzqdzania projektu studium nastqpiq zmiany w istotnych z uwagi 
na przedmiot opracowania aktach prawnych lub pojawiq siy okolicznosci , wydhizajqce 
procedury wykonania zam6wienia Wykonawca zobowiqzany jest do doprowadzenia projektu 
studium do stanu umozliwiajqcego uchwalenie studium w ramach ustalonego w umowie 
wynagrodzenia. 

§4 
1. 	Wykonawca w wynagrodzeniu ustalonym w § 6 niniejszej umowy uwzglydnil wszelkie koszty 

niezbydne do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. 
2. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy przekazac protokolem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy 

okreslony w § 1 wraz z pisemnym oswiadczeniem 0 kompletnosci opracowania i wykonania go 
zgodnie z umOWq. 

3. 	 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zam6wienia nastypowac bydzie na podstawie faktur, 
kt6re Wykonawca wystawi po doryczeniu Zamawiajqcemu um6wionego dziela na zakonczenie 
kaZdego z etap6w; 

4 . 	 Koszty poprawek i uzupelnien nieprawidlowej, niekompletnej lub wadliwej dokumentacji 
obciq.zajq w calosci Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest w szczeg61nosci do dokonania 
wszelkich poprawek i uzupelnien, kt6rych koniecznosc pojawi siy w toku procedury 
uchwalania zmiany planu. 

§5 
1. 	 Strony ustalajq, ze przekazanie Zamawiajqcemu projektu zrruany studium do uchwalenia przez 

Rad~ Gminy Haflsk, po niezbydnych uzgodnieniach i etapie wylozenia projektu planu do 
pubbcznego wglqdu i ewentualnych korektach wynikajqcych z uwzglydniema uwag, nastqpi :!y 
termipie12 mies~fYcy od dnia podpis~a niniej~zej umowy. 

2. 	 Termm wykonarua moze ulec ZInlame wylqczrue w przypadku: 
a) op6inien , niezalemych od Wykonawcy, w uzyskaniu materia16w zr6dlowych lub opinii i 

uzgodnien, 
b) 	 koniecznosci powt6rzenia czysci procedury zwiqzanej z uchwaleniem studium, wyniklych 

z przyczyn me letqcych po strome Wykonawcy. 
§6 

1. 	 Wynagrodzenie za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, obejmujqce koszty wszelkich 
materia16w koniecznych do wykonania przedmiotu umowy ustala siy w forrnie ryczaltu w 
wysokosci: 



brutto (slownie: ...................... zlotych 

brutto) 


2. 	 W sytuacji gdy w trakcie sporz,!dzania rrojektu studium wys~pi,! okolicznosci , 0 kt6rych 
mowa w § '5 ust. 2 , Wykonawca zObOWl'lZany jest do doprowadzenia ~rojektu studium. do 
stanu umozliwiaj,!cego jego uchwalenie w ramach ustalonego w umoWle wynagrodzerua. 

1. Wynagrodzenie naleme Wykonawcy za ~~onanie przedmiotu umowy bydzie platne, 0 ile 
strony nie postanowi,! inaczej, w nastypuj,!cych cZysclach i tenninach: 

1) 30 % wynagrodzenia wyplacone zostanie po przedlozeniu opracowania ekofizjograficznego 
wraz z koncepcj,! zmiany studium 
2) 20 % wynagrodzenia wyplacone zostanie po przekazaniu projektu opracowania zmiany 
studium celem uzyskania opinii wlasciwej komisji urbanistyczno-architektonicznej 
3) 15 % wynagrodzenia wyplacone zostanie po przekazaniu projektu zmiany studium celem 
uzyskania uzgodnien i opinii wlasciwych instytucji 
4) 15% wynagrodzenia wyplacone zostanie po przekazaniu projektu zmiany studium celem 
wyIozenia do publicznego wgl,!du. 
5) 15% wynagrodzenia wyplacone zostanie po przedstawieniu opracowania do uchwalenia 
przez Rady Gminy Hansk zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Hansk, 
6) 10 % wynagrodzenia wyplacone zostanie po stwierdzeniu przez Wojewody Lubelskiego 
zgodnosci z prawem uchwaly Rady Gminy w Hansku w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Hansk wraz z 
dokumentacj '!. 

2. 	 Przedlozone prawidlowo wystawione rachunkiJ faktury byd,! platne przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcy na rachunkach, w tenninie 21 dni od daty doryczenia prawidlowo 
wystawionej faktury Zamawiaj,!cemu. 

§8 

1. 	Strony niniejszej umowy oswiadczaj,!, ze dokumentacja objyta niniejsz,! umow'! bydzie 
utworem w rozumieniu ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taka podlega 
ochronie wynikaj,!cej z tego prawa. 

2. 	 Wykonawca przenosi na Zamawiaj,!-cego z dniem zakonczenia realizacji umowy, w ramach 
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1, autorskie prawa maj'!tkowe do utwor6w (w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lute go 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2006 Nr 90 poz. 631, z p6in.zm) powstalych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na 
nastypuj,!cych polach eksploatacji: 

a) w zakresie UZywania, 

b) w zakresie wykorzystania w calosci lub cZysci utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okres1on<} technik,! 


egzemplarzy utworu, w tym technik,! drukarsk,!, reprograficzn,!-, zapisu magnetycznego 
oraz technik,! cyfrow,!, 

d) w zakresie obrotu oryginalem alba egzemplarzami, na kt6rych utw6r utrwalono 
-wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu alba egzemplarzy, w zakresie 
rozpowszechniania utworu w spos6b inny niz okreslony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takZe rubliczne 
udostypnianie utworu w taki spos6b, aby kaZdy m6gI miec do niego dostyp w mlejscu i w 
czasie przez siebie wybranym 

§9 
1. W razie rozwi<}Zania umowy z przyczyn zalemych od Zamawiaj,!cego, wysokosc 
wynagrodzenia za wykonan,!- pracy, strony ustal'! na podstawie protokolu zaawansowania 
prac, kt6ry bydzie podstaw,!- do wystawienia faktury dla Zamawiaj,!cego. 

2. lezeli Zamawiaj,!cy nie zglosi siy w uzgodnionym do sporz,!dzenia protokolu tenninie, 
Wykonawca sporz,!dzi protok61 jednostronnie. 

3. W przypadku zwIoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynosz'!cej co najrnniej 15 dni 
Zamawiaj,!cy moze odst,!pic od umowy w trybie natychmiastowym. 



§ 10 

1. Koordynatorem w zakresie obowi~zkow umownych, ze strony Wykonawcy jest... 
2. 	 Koordynatorem w zakresie obowi¥kow umownych, ze strony Zamawiaj~cego jest ......... 


.. d . d . 1" . § lk1 . 1 b . 1 k'Strony ~stanawlaN 0 POWIe Zla nosc za ruewy onanle u mena ezyte wy onarue umowy w 
formle kar umowny'ch: 
1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu kary umown~: 

a) za odst~pienie od umowy przez Zamawiaj~cego lub Wykonawcy z przyczyn zalemych 
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia , 0 ktorym mowa w § 6 ust.l, 

b) 	 za zwloky w wykonaniu przedmiotu umowy, za ktor~ ponosi odpowiedzialnose 
Wykonawca, w v.rysokosci 0,2 % wynagrodzenia , 0 ktorym mowa w § 6 ust.1, za kat.dy 
dzien zwloki, 

c) za nieobecnose Wykonawcy na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej, dyskusji pUblicznej w trakcie wylozenia projektu studium i sesji Rady 
Gminy w sprawie uchwalenia zmiany studium - kat.dorazowo w wysokosci 5% 
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust.!, 

2. 	 Zamawiaj~cy zaplaci Wykonawcy kary umown~ z tytulu odst~pienia od umowy przez 
Zamawiaj~cego lub Wykonawcy z przyczyn zaleznych od Zamawiaj~cego, w wysokosci 
10% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust.!. 

3. 	 W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, 
strony mog~ dochodzie odszkodowania uzupelniaj~cego na zasadach okreSlonych w 
Kodeksie cywilnym. 

4. 	 Wykonawca upowaZnia Zamawiaj~cego do potr~cenia kar umownych z przysluguj~cego 
wynagrodzenia. 

§12 

Zmiany po niniejszej umowy mog~ bye Wl1osz0!1e ty\ko na pismie za obopoln~ zgod~ stron w 
formle aneksu do umowy pod rygorem ruewaznoscl . 

· 1 h'" §13. .. KdkW sprawach me uregu owanyc rurueJsz~ umow~ maN zastosowarue przeplsy 0 e su 
cywilnego. 

§ 14 

Wszelkie ewentualne spory wynikaj~ce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z ni~ 
zwi¥ane, strony zobowi¥uj~ siy rozwi~ae polubownie, dzialaj~c w dobrej wierze i w 
poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. lezeli wypracowanie rozwi¥ania polubownego 
w terminie 7 dni od poinformowania 0 zaistnieniu sporu nie bydzie mozliwe, strony poddadz~ spor 
pod rozstrzygniycie wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiaj~cego, s~dowi powszechnemu. 

§ 15 
Umowy sporz~dzono w 2 jednobrzmi~cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kat.dej ze stron. 

ZAMAWIAJL\CY 
WYKONAWCA 



FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamowienia udzielonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowieIi publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z poin. zm.), przy zastosowaniu 


dyspozycji wynikaj~cej z art.4 pkt 8. 


Dane dotycz~ce oferenta: 

Nazwa ..................................................................................................................................... . 


Siedziba .................................................................................................................................. . 


Nr telefonulfaksu ..................................................................................................................... . 

or NIP.................................................. or REG ON ........ ................. ........................... . 


Dane dotycz~ce zamawiaj~cego: 

GminaHansk 
ul. Osiedlowa 4 

22-235 Hansk Pierwszy 

Zobowi'\Zania oferenta 


w zwi'\Zku z zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej na 


1. 	Oferujemy wykonanie zam6wienie na nastypuj~cych warunkach: 

a) cena za: ............................ netto ....................... , brutto (w tym VAT) .................. . 
b) inne warunki wykonania zam6wienia ......................... . 

2. 	Zobowi'\Zujemy siy do wykonania zam6wienia do ............................r. 


3. 	 Oswiadczamy, ze oferowana cena za calosc zam6wienia zawiera wszystkie koszty zwi'lZane 

z realizacj~ przedmiotu zam6wienia. 
4. 	 Oswiadczamy, ze podana cena nie zostanie zmieniona na niekorzysc zamawiaj~cego przez caly 

okres realizacj i zam6wienia. 

5. 	Oswiadczamy, ze znajdujemy siy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj~cej 

wykonanie zam6wienia. 

6. 	Oswiadczamy, ze zapoznalismy z dokumentacj~ zaproszenia do zlozenia oferty cenowej i nie 
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do prawidlowego 

przygotowania oferty. 

7. 	Oswiadczamy, ze jestesmy zwi'\Zani niniejsz~ ofert~ przez okres 14 dni od uplywu terminu do 
skladania ofert. 

8. 	 Oswiadczamy, iz posiadamy niezbydn~ wiedzy i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 

/podpis osoby uprawnionej/ 
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