Baboszewo , dn. 19 - 01 - 2016r
ZP.271.ZC.1.2016

Zaproszenie
do zlozenia oferty w

post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia publicznego

na uslug~ opracowania" STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOSZEWO".
Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2015r poz.2164)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJl\CEGO.

GMINA BABOSZEWO
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie
Tel.: 23661 1091
Faks: 23661 1071
E-mail :urzad@gminababoszewo.pl
Strona internetowa: www.gminababoszewo.pl, www.ugbaboszewo.bip .org .pl

NIP:
REGON:

567 - 179 - 04 - 40
130378054

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
przedmiotem zam6wienia jest:

"OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOSZEWO" .
1.

Zakres zam6wienia:

1) przedmiotem zam6wienia jest sporzqdzenie projektu
studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo, zgodnie z uchwatq Nr XI/69/2015 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia "Studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo".

2) Wykonawca sporz'tdzi projekt studium uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Baboszewo w formie projektu uchwaly wraz z wymaganymi
zal'tcznikami, w tym zal'tcznikiem graficznym - zgodnie z obowiqzuj'tcymi przepisami:
ustaw't z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z p6in. zm.), rozporz'tdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowaii i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 118 poz. 1233), ustaw'tz
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1233 z p6zn.
zm. ) oraz ustaw'tz dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa 0 ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p6zn. zm.) oraz przepisami innych ustaw
zwi'tzanych z problematyk'tplanowania przestrzennego
3) Cena oferty powinna uwzgl~dniae wszelkie koszty realizacji uslug.
4) Wybranego do realizacji przedmiotu zam6wienia Wykonawc~ 0 terminie i miejscu
podpisania umowy, Zamawiaj'tcyzawiadomi telefonicznie, faksem lub e-mailem.
Rozstrzygni~cie niniejszego zapytania zostanie zamieszczone na stronie intemetowej
wVvw.ugbaboszewo.bip.org.pl
III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.
Uslugi nalezy zrealizowae: 24 miesi'tce od dnia zawarcia umowy
IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY.
Najnizsza cena - waga kryterium 100%
V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU.

1.

W post~powaniu mog't brae udzial Wykonawcy, kt6rzy

spelniaj'tnast~puj'tce

warunki:

- posiadaj't wiedz~ i doswiadczenie do wykonywania przedmiotu zam6wienia poprzez
udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 studium
uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. Do oferty nalezy dol'tczye
dowody potwierdzaj'tce, ze uslugi zostaly wykonane w spos6b nalezyty
(wg zal'tcznika nr 2)
- dysponuj't co najmniej jedn't osob't posiadaj'tc't uprawnienia w specjalnosci urbanistycznej
zgodnie z art.2 ust.3 oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. 0 samorz'tdach zawodowych
architekt6w,inZynier6w budownictwa oraz urbanist6w G.t.Dz.U. z 2014r., poz.1946)
2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiaj'tcy moze z'tdae od Wykonawc6w wyjasnien
dotycz'tcych treSci zlozonych ofert.
3. Zamawiaj'tcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe
(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny.
4. Zamawiaj'tcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza.
5.

Informacj~
0
wyborze oferty Zamawiaj'tcy zamleSCI na stronie intemetowej
www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo.

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.

1. Oferta wraz z zal;tcznikami powinna bye sporz'ldzona w j~zyku polskim oraz podpisana
przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci,\:
Wykonawcy.
2. Wykaz dokument6w jakie maj,\: dostarczye Wykonawcy:
- "Formularz ofertowy" (zal,\:cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),
- formularz"Doswiadczenie Wykonawcy" (zal,\:cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia),
- oswiadczenie Wykonawcy, ze co najmniej jedna osoba uczestnicz,\:ca w wykonaniu
zam6wienia posiada wymagane uprawnienia,
- wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zal,\:cznik nr 3 do niniejszego zaproszenia)
3. Ofert~ naleZy zlozye do dnia 01.02.2016 r. do godz. 11°°.
- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres :
uJ. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo,

Urz~d

Gminy Baboszewo,

- lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok.nr 4), w zarnkni~tej
kopercie z napisem :Oferta na opracowanie "Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania Gminy Baboszewo".
4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan,\:rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta
otrzymana po uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania
Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko jedn,\: ofert~ .
5. Otwarcie zlozonych ofert nast'lPi w siedzibie Zamawiaj,\:cego w dniu 01. 02. 2016 roku
o godz. 11 05, pok6j nr 7.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania
email: ujasinska@gminababoszewo.pl

si~

z Wykonawcami - Pani Urszula lasinska -

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamoWlenia publicznego
zamieszczono na stronie intemetowej:www.ugbaboszewo.bip.org.pl itablicy ogloszen Urz~du
Gminy Baboszewo w dniu 19. 01. 2016r.

Zal,\:czniki :
1. Formularz ofertowy
2. Doswiadczenie Wykonawcy
3. Oswiadczenie Wykonawcy
4. Wz6r umowy + zal,\:czniki do umowy

Zafqcznik Nr 1
(piecz~c

(miejscowosc data)

Wykonawcy)

GMINA BABAOSZEWO
ul. Warszawska 9A
09 - 130 Baboszewo
FORMULARZ OFERTOWY
W zwiqzku z zaproszeniem do zfozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie
zamowlenia publicznego ZP.271.ZC.1.2016
z dnia .. ..... ... ... .. ....... .
dotyczqcym uslugi opracowania "Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboszewo" oferujemy
wykonanie zam6wienia za kwot~:
Kwota netto:............ .... ... ....PLN (sfownie: ...... ..... ..... ... ..... ...... ........ .. ................. .
...................................................................................................................... )
Podatek VAT: ..................... PLN (sfownie: ......................................................... .
......................................................................... .............. ................................ )
Kwota brutto: .................... PLN (sfownie ....................................................... .
.......... ............ .. ............ ..... ...... .. .. .. .. ...................................................... .. ......... )
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

W podanej wyzej cen ie uwzgl~dnione zostafy wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zam6wienia.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy si~ z tresciq zaproszenia do zfozenia
oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy zawarte w nich warunki.
Zam6wienie zrealizujemy w terminie 24 miesi~cy od dnia zawarcia
umowy.
Jestesmy zwiqzani niniejszq ofertq przez okres 30 dni od upfywu
terminu skfadania ofert.
Akceptujemy wz6r umowy i w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiqzujemy si~ do zawarcia umowy na warunkach w nim
okreslonych, w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajqcego.
Akceptujemy spos6b i termin pfatnosci za wykonanie przedmiotu
zam6wienia w terminie 14 dni liczqc od dnia otrzymania przez
Zamawiajqcego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ........ .. ... .. ....... ....... ... ........ .......... .. ....................... ........ ....... .. ............... .
Osoba do kontaktu (imi~, nazwisko, telefon, e-mail)

(Podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Zatctcznik nr 2

(data)
(piecz~c

Wykonawcy)

Doswiadczenie Wykonawcy
Wykaz usrug realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie.

Rodzaj uslug
(nazwa, zakres)

Miej sce wykonywania
(strona zamaWlaJEtcego, adres,
numer telefonu)

okres realizacj i
(od - do)

Do oferty zal'!czono dowody potwierdzaj,!ce, ze uslugi zostaly wykonane w spos6b naleZyty.
Ilose dowod6w: ....

Podpis osoby/os6b upowaZnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Za1'lcznik nr 3

(data)

Piecz~c

Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
Niniejszym oswiadczam, ze co najmniej jedna osoba, ktora b~dzie uczestniczyc
w wykonaniu zamowienia polegajetcym na opracowaniu " Studium uwarunkowaii i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego

Gminy

Baboszewo"

posiada

wymagane uprawnienia w specjalnosci urbanistycznej zgodnie z art.2 ust.3 oraz art.6
ust.1 ustawy z dnia lS.12.2000r 0 samorzetdach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow G.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1946).

Podpis osoby/os6b upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy

ZaJqcznik nr 4

UMOWA
Zawarta w dniu .................................. pomi~dzy Gminq Baboszewo, NIP 567-179-04-40,
REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo
reprezentowanq przez:
W6jta Gminy Baboszewo - Tomasza Sobeckiego
przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Baboszewo - Anny Guzanowskiej,
zwanq dalej Zamawiajqcym

a
NIP: ....................... , REGON ............ ,.. .................. .
reprezentowanym przez:
zwanym dalej " WYKONAWCPt "
W wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
artA pkt.8 ustawy Prawo zam6wienia publicznego (Oz.U. z 2015r poz.2164)
zostaJa zawarta umowa nast~pujqcej tresci:
§1
Przedmiot umowy:
1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac projekt
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo,
zgodnie z UchwaJq nr XI/69/2015 z dnia 30 listopada 2015r w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy Baboszewo, zwanego dalej "projektem studium uwarunkowan" na zasadach
i w terminach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu umowy oraz obowiqzki Wykonawcy
okresla zaJqcznik do niniejszej umowy p.n . "Istotne informacje dotyczqce
zam6wienia" stanowiqcy zaJqcznik Nr 1 do niniejszej umowy, oraz "Harmonogram
Rzeczowo - Terminowy" regulujqcy zakres obowiqzk6w stron, podziaJ prac na
etapy oraz zasady przekazania przedmiotu umowy w poszczeg61nych etapachstanowiqcy zaJqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Strony zobowiqzujq si~ wsp6JdziaJac przy wykonywaniu prac oraz dziaJac z najwyzszq
starannosciq. W szczeg61nosci Wykonawca zobowiqzuje si~ do wykorzystania swej
wiedzy fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zas
Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ do udost~pnienia wszelkich koniecznych materiaJ6w,
przekazania pisemnej akceptacji otrzymanej koncepcji planu miejscowego oraz
terminowego odbioru poszczeg61nych etap6w prac.
4. Wykonawca zobowiqzany jest do udzielania dodatkowych wyjasnien i opinii,
r6wniez po uchwaleniu studium, jesli zajdzie taka potrzeba.
§2
Wykonawca oswiadcza, ze;
1. znane mu Sq warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usJugi
przedmiotem zam6wienia,

b~dqcej

2. posiada niezb~dne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
srodki , a w szczeg61nie wyposazenie techniczne,
3. dysponuje odpowiedniq liczbq os6b niezb~dnych do prawidtowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy,
§3

Obowictzki Zamawiajctcego w zakresie materiat6w wejsciowych
Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ przekazac Wykonawcy materiaty wejsciowe
w zakresie i w spos6b okreslony w "Harmonogramie rzeczowo-terminowym"
stanowiqcym zatqcznik Nr 2 do umowy.

§4
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i umiej~tnosci do
wykonania niniejszej umowy, a takze odpowiedni potencjat techniczny oraz ze
przedmiot umowy wykona z najwyzszq starannosciq zgodnie z zasadami sztuki
i obowiqzujqcymi przepisami.
2. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy
Baboszewo powinno byc wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa
w szeg61nosci okreslonymi w zatqczniku Nr 1 do niniejszej umowy.
3. W ramach przedmiotu zam6wienia Wykonawca uwzgl~dni ewentualne zmiany
przepis6w prawa i dostosuje do nich opracowania, b~dqce przedmiotem umowy,
w ramach zawartej umowy i ceny ofertowej.
4. Wykonawca przedmiot umowy wykona zgodnie z danymi w formie zawartymi
w zatqczniku Nr 1 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiqzany jest do informowania Zamawiajqcego na biezqco
o problemach lub okolicznosciach, kt6re mogq wptynqc na zakres lub termin
realizacji prac.
6. Wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiqzuje si~ do niewykorzystywania otrzymanych od
Zamawiajqcego materiat6w w celu innym niz okreslony w umowie oraz do nie
udost~pnienia ich osobom trzecim.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy:
Termin realizacji przedmiotu umowy : 24 miesiqce od dnia podpisania umowy.

§6
Odstctpienie od umowy
1. Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca ogtosi likwidacj~ lub upadtosc firmy,
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczqt prac i nie podjqt ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajqcego,
3) W przypadku realizacji przez Wykonawc~ etapu prac przedmiotu umowy w spos6b
sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub w spos6b niezgodny z przepisami
prawa,
4) W przypadku wydania nakazu zaj~cia majqtku Wykonawcy,

5) Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego nie przedtozy kompletnej lub
wolnej od wad dokumentacji stanowiqcej odpowiednio cz~sc lub catosc przedmiotu umowy
zgodnie z § 7 ust. 5 umowy.

2. Jezeli Wykonawca op6znia si~ tak dalece z realizacjq prac, ze wqtpliwym b~dzie ich
terminowe zakonczenie, Zamawiajqcy poinformuje go pisemnie 0 przedsi~wzi~ciach , jakie
zdaniem Zamawiajqcego nalezy podjqc dla terminowego wykonania prac. Jezeli
Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajqcego w okreslonym przez niego terminie,
Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy.

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
z podaniem przyczyny odstqpienia. Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy w terminie 30
dni od powzi~cia wiadomosci 0 okolicznosciach 0 kt6rych mowa w ust.1 i 2.
4. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za swiadczenia
spetnione, udokumentowane i odebrane, przez Zamawiajqcego.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zqdac wytqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz~sci Umowy.
§7
Przekazywanie przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawca zawiadamiat b~dzie z co najmniej
trzydniowym (Iiczqc wytqcznie dni robocze) wyprzedzeniem 0 gotowosci do
przekazania poszczeg61nego etapu prac -ustalajqc z Zamawiajqcym dzien
przekazania prac.

2. Odbi6r prac odbywat
Warszawska 9A

si~ b~dzie

w siedzibie Zamawiajqcego w Baboszewie przy ul.

3. Przekazanie kazdego z etap6w prac
odbiorczego.

odb~dzie si~

w formie protokotu zdawczo-

4. Czynnosci odbiorowe zakonczone zostanq nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
przekazania danego etapu prac Zamawiajqcemu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego w toku czynnosci odbiorowych,
iz przekazana dokumentacja obj~ta danym etapem prac jest niekompletna lub wadliwa,
Zamawiajqcy odm6wi dokonania odbioru, sporzqdzajqc protok6t odmowy odbioru, i zwr6ci
Wykonawcy dokumentacj~, wyznaczajqc Wykonawcy termin na skompletowanie lub
poprawienie wadliwej dokumentacji, z zastrzezeniem , ze nieskompletowanie i nie
poprawienie dokumentacji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajqcego do
odstqpienia od umowy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 umowy.

6. Po skompletowaniu lub poprawieniu wadliwej dokumentacji, Wykonawca ponownie
zgtosi gotowosc do odbioru, a Zamawiajqcy ponownie przystqpi do rozpocz~cia
czynnosci odbiorowych.

7. Z chwilq podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przez obie strony , na
Zamawiajqcego przechodzi catosc autorskich praw majqtkowych do przedmiotu
umowy oraz prawo zezwolenia na wykonanie autorskich praw zaleznych do
przedmiotu umowy w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji okreslonych
przepisami ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Strony ustalajq, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajqcego lub
wskazany przez niego podmiot praw autorskich oraz za przeniesienie na wtasnosc
wszelkich egzemplarzy projektow zawarte jest w wynagrodzeniu 0 ktorym mowa w
§8 umowy.
§8
Wynagrodzenie:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si~ w
wysokosci: ....... .. zt netto(stownie: ..... .... ...... .................... ztotych ), powi~kszone 0 podatek
VAT w wysokosci ........... zt ,stawka VAT 23% , tqcznie w wysokosci ..................... zt brutto
(stownie: .... ............................ ztotych ).
2. Wynagrodzenie wyptacane b~dzie w szesciu cz~sciach, po zakonczeniu kazdego
z etapow okreslonych w ust.6, zgodnie z "Harmonogramem rzeczowo-terminowym"
stanowiqcym zatqcznik Nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie prac nast~powac b~dzie
fakturami cz~sciowymi, wystawionymi po kazdym zakonczonym etapie, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - terminowym.
3. Wynagrodzenie ptatne b~dzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego w fakturze VAT Irachunku w ciqgu 14 dni od otrzymania faktury przez
Zamawiajqcego.
4. Do wystawienia cz~sciowej faktury VAT/rachunku Wykonawca uprawniony b~dzie
po zakonczeniu danego etapu prac, potwierdzonym stosownym protokotem zdawczoodbiorczym podpisanym przez obie strony.
5. Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT Irachunku
dotqczyt, w przypadku samodzielnego wykonania umowy, oswiadczenie 0 samodzielnym
wykonaniu umowy i 0 nie zatrudnianiu Podwykonawcow lub tez w przypadku
zlecenia realizacji cz~sci zamowienia Podwykonawcom, dowod (dokument), ze dokonat
zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia. W przypadku braku takiego
dokumentu Zamawiajqcy b~dzie uprawniony do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy.
6. Strony ustalajq nast~pujqce wysokosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegolnych
eta pow prac (zgodnie z danymi zawartymi w zatqczniku nr 2):
1)
Etap 1- 30% wartosci wynagrodzenia brutto
2)
Etap II - 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
3)
Etap III - 20% wartosci wynagrodzenia brutto ( w przypadku braku koniecznosci
przeprowadzenia etapu III wynagrodzenie wyptacane b~dzie razem z wynagrodzeniem
za etap IV)

4)
Etap IV - 20% wartosci wynagrodzenia brutto
5)
Etap V - 5% wartosci wynagrodzenia brutto
6)
Etap VI - 5%. wartosci wynagrodzenia brutto (w przypadku koniecznosci ponowienia
ktoregokolwiek z etapow wynagrodzenie wypfacane tylko raz)
7. Powyzsze wynagrodzenie ryczafiowe obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq
przedmiotu zamowienia, wfqcznie z wfasnymi kosztami Wykonawcy,
jak rowniez jego podwykonawcow, wynikajqce z obowiqzkow opisanych w § 12.
8. Wynagrodzenie ryczafiowe jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cafy okres
realizacji prac, za wyjqtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zawarte Sq w nim
rowniez wszelkie koszty prac i materiafow niezb~dnych dla wykonania cafosci prac
obj~tych niniejszq umowq. Koszty te Sq zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy.
9. Za dzien zapfaty uwazany

b~dzie

dzien obciqzenia rachunku Zamawiajqcego.

10. Naleznosci za wykonane przez Wykonawc~ prace b~dq uiszczane na jego rachunek
bankowy.
11. Nieterminowe uiszczanie naleznosci przez Zamawiajqcego spowoduje naliczenie
odsetek ustawowych.
12. Strony wyfqczajq mozliwosc cesji wierzytelnosci wynikajqcej z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajqcego.

§9
Osoby reprezentujC\.c strony umowy i uczestniczC\.ce w wykonaniu zam6wienia
1. Ze strony Zamawiajqcego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac
Wojt Gminy Baboszewo oraz inspektor ds. planowania przestrzennego.
2. Ze strony Wykonawcy osobq odpowiedzialnq za kontakty z Zamawiajqcym

b~dzie

b~dzie

3. Wskazani powyzej przedstawicie stron Sq w szczegolnosci umocowani do podpisania
protokofow zdawczo-odbiorczych poszczegolnych etapow prac.
4. Strony uznajq za skuteczne dokonywanie dor~czen wszelkich pism, opracowan i
dokumentow pod nast~pujqce adresy:
1)
Wykonawca: .. ..... ....... .. ........... ................. .
2)
Zamawiajqcy: Gmina Baboszewo, ul Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo
5. Funkcj~
Gfownego projektanta studium uwarunkowan
powierza si~ .................. .. .......................... .
§ 10

Forma kontakt6w
1. Strony ustalajq, iz wszelkie uwagi do opracowan i dokument6w projektowych
sporzqdzane b~dq w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci innych form.
2. Przekazywanie uwag do opracowan i dokument6w odbywa6 si~ b~dzie w formie listu
poleconego, faksu nr 0236611071 lub e-mailaurzad@gminababoszewo.pl. kt6rego
otrzymanie potwierdzita druga strona, ewentualnie bezposrednio do sekretariatu Urz~du
Gminy - adres Urzqd Gminy Baboszewo, 09 - 130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A.

§ 11
Kary umowne
1. Zamawiajqcy moze naliczy6 Wykonawcy kar~ umownq w nast~pujqcych
okolicznosciach:
1)
Za op6znienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu prac
obj~tych harmonogramem rzeczowo-terminowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za dany etap prac obj~tych harmonogramem rzeczowo-terminowym za
kazdy dzien op6znienia liczqc od dnia wyznaczonego na usuni~cie wad.
2)
Za op6znienie w wykonaniu danego etapu prac obj~tych harmonogramem rzeczowoterminowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany etap
okreslonego w § 8 za kazdy dzien op6znienia,
3)
W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1 w przypadku
odstqpienia od umowy przez kt6rqkolwiek ze stron z przyczyn, za kt6re ponosi
odpowiedzialnos6 Wykonawca.
2. Zamawiajqcy moze dochodzi6 odszkodowania uzupetniajqcego, w przypadku gdy kary
umowne okreslone w ust.1 nie pokrywajq poniesionych szk6d.
3. Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenie przez Zamawiajqcego naliczonych kar
umownych z jego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 12
Podwykonawcy
1. W celu sprawnego wykonania umowy i zapewnienia jej dobrej jakosci Wykonawca
moze zleci6 cz~s6 prac do wykonania Podwykonawcom w zakresie zgodnym z ofertq.
Wykonanie prac przez Podwykonawc6w nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowiqzan wynikajqcych z warunk6w niniejszej umowy. Wykonawca zlecajqc prace
Podwykonawcom, zobowiqzany jest bezwzgl~dnie do przestrzegania przepis6w
wynikajqcych z art. 64J1 § 2 Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca kazdorazowo zobowiqzany jest do informowania Zamawiajqcego
o zawartych umowach z Podwykonawcami. W tym celu Wykonawca przekazuje
Zamawiajqcemu kserokopie um6w z podwykonawcami najp6zniej w terminie 7 dni
od ich zawarcia.
3. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarte umowy z Podwykonawcami,
o kt6rych Zamawiajqcy nie wiedziat lub zawarte pomimo sprzeciwu ze strony
Zamawiajqcego

4. Strony umowy ustalajq, ze umowa zawarta pomi~dzy Wykonawcq a Podwykonawcq
b~dzie odpowiadafa scisle warunkom niniejszej umowy, a w szczeg61nosci w zakresie
termin6w wykonania umowy. W umowie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytufu wykonania powierzonej przez Wykonawc~ cz~sci przedmiotu zam6wienia nie
moze przewyzszac wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za t~ cz~sc .
5. Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego zobowiqzuje si~ udzielic wszelkich informacji
dotyczqcych Podwykonawc6w.
6. Zamawiajqcy dopuszcza zmian~ wskazanych w ofercie Podwykonawc6w, a takze
wprowadzenie Podwykonawc6w w trakcie trwania umowy w celu sprawnej jej realizacji.
Zamawiajqcemu przysfuguje r6wniez prawo zqdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje zadanie w spos6b wadliwy, niezgodny z zafozeniami
niniejszej umowy i przepisami obowiqzujqcego prawa.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego pefnq odpowiedzialnosc za prace
wykonywane przez Podwykonawc6w oraz zobowiqzuje si~ do zapJaty Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie fqczqcego ich stosunku prawnego.
8. W przypadku realizacji cz~sci zam6wienia przez Podwykonawc~, Wykonawca do
kazdej faktury zobowiqzany jest dofqczyc oryginaf oswiadczenia , ze dokonaf stosownej
zapfaty na rzecz Podwykonawcy oraz oryginaJ oswiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymaJ
nalezne mu wynagrodzenie i nie zgJasza roszczen finansowych do Wykonawcy.
9. Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenie przez Zamawiajqcego z kwoty
wynagrodzenia kwot naleznych a nie zapisanych przez Wykonawc~ Podwykonawcom,
w przypadku powierzenia im wykonanie cz~sci zam6wienia obj~tego niniejszq umowq,
zas zapfata cafkowitego wynagrodzen ia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po
przedfozeniu przez Wykonawc~ stosownego rozliczenia z Podwykonawcami.
W takim przypadku Wykonawca nie moze zqdac od Zamawiajqcego odsetek za
op6znienie w zapfacie naleznosci.
§ 13

Postanowienia koncowe
1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastqpic za zgodq obu stron wyrazonq na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajqcy przewiduje mozliwosci dokonania zm iany zawartej umowy w
szczeg61nosci w nast~pujqcych przypadkach:
1)
Zmiany Wykonawcy w zwiqzku z sukcesjq generalnq, przeksztatceniami sp6fek
handlowych zgodnie z KSH , a takze sukcesjq z mocy prawa;
2)
W wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych ,jako korzystne dla Zamawiajqcego
w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, kt6rej wystqpienia strony nie
mogty przewidziec pomimo zachowania nalezytej starannosci;
3)
Jezeli na skutek zmiany przepis6w prawnych , kt6re regulujq tryb i spos6b opracowania
studium uwarunkowan, b~dzie wymagane sporzqdzenie dodatkowych dokument6w
(opracowan), niezb~dnych do uchwalenia studium , oraz gdy w toku uzgadniania
dokumentacji wyniknie koniecznosc sporzqdzenia dodatkowych dokument6w
(opracowan), niezb~dnych do uchwalenia studium uwarunkowan. W takim przypadku

mozliwa jest na wniosek Wykonawcy , zmiana terminu wykonania umowy.
4)
W przypadku uwzgl~dnienia zgfoszonych uwag w trakcie wyfozenia do publicznego
wglqdu projektu studium i koniecznosci wprowadzenia zmian do tego projektu oraz
dokonania dodatkowych uzgodnien i ewentualnie ponownego wyfozenia do publicznego
wglqdu, termin zgfoszenia projektu studium do zatwierdzenia moze zostac przedfuzony 0
czas niezb~dny do przeprowadzenia w/w procedur wynikajqcych z przepis6w ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5)
Czas przewidziany na realizacj~ poszczeg61nych etap6w przedmiotu umowy ulega
przedfuzeniu 0 czas pozyskiwania materiaf6w wejsciowych (obj~tych harmonogramem
rzeczowo-terminowym stanowiqcym zafqcznik Nr 2 do umowy) przez Wykonawc~ w
przypadku zlecenia przez Zamawiajqcego Wykonawcy pozyskania takich materiaf6w;
6)
W przypadku zmiany stawki podatku VAT- zastosowanie znajdzie aktualna stawka VAT.

3.0 zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego , zmianach
przedstawicieli stron umowy, zmianie osoby Gf6wnego projektanta studium uwarunkowan
i tym podobnych kazda ze stron zobowiqzana jest powiadomic pisemnie druga stron~
umowy. Takie zmiany nie wymagajq sporzqdzenia aneksu do umowy.
4. Ewentualne spory mogqce wyniknqc w zwiqzku z niniejszq umowq podlegac
rozstrzygni~ciu przez sqd powszechny wtasciwy dla Zamawiajqcego.

b~dq

5. W sprawach nie unormowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wtasciwe dla
niej przepisy wykonawcze.
6. Umow~ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

§ 14
Integralnq cz~sc umowy stanowiq zafqczniki:
1. Zafqcznik Nr 1 - Informacje dotyczqce zam6wienia
2. Zatqcznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo - terminowy
3. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJ1\CY:

WYKONAWCA:

Zalqcznik nr 1
do umowy nr .... ......... .
z dnia ..... .. .... .
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZJ\CE ZAMOWIENIA
Zakres zam6wienia: merytoryczne i techniczne opracowanie projektu studium.
Po stronie Wykonawcy lezy:
1. Sporzqdzenie projektu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Baboszewo w formie projektu uchwaly wraz z wymaganymi
zatqcznikami, w tym zatqcznikiem graficznym - zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami:
ustawq z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Oz. U. z 2015r. poz. 199), rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004r w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy G.t. Oz. U. z 2004r Nr 118 poz. 1233), ustawq z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j . Oz.U. z 2013r. poz. 1233 z p6zn.zm.) oraz ustawq
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa 0 ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Oz. U. z 2013r. poz. 1235 z p6zn.zm. ) oraz przepisami innych ustaw
zwiqzanych z problematykq planowania przestrzennego.
2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, w tym
sporzqdzenie prognozy oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, zgodnie z ustawq
z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko, spelniajqcej wymogi przepis6w szczeg61nych co do formy i zakresu prognozy,
w ilosci koniecznej do uzyskania uzgodnien + egzemplarz dla Zamawiajqcego.
3. Udziat w czynnosciach zwiqzanych ze sporzqdzeniem projektu studium, udziat w
spotkaniach merytorycznych w siedzibie Zamawiajqcego dot. przedmiotu wykonywanych
prac, czynny udziat w dyskusji publicznej (Iub dyskusjach publicznych) podczas
wylozenia projektu do publicznego wglqdu, w razie potrzeby udziat w spotkaniach z Radq
Gminnq a takze sesji Rady Gminnej, na kt6rych b~dq rozpatrywane sprawy
przedmiotowego studium.
4. Czynny udzial w analizie i rozpatrywaniu uwag,
ustawy pzp.

0

kt6rych mowa wart. 11 pkt 11 cyt.

5. Przygotowanie i zredagowanie projekt6w wszystkich ogtoszen, obwieszczen, pism
i odpowiednich dokument6w zwiqzanych z trybem formalno - prawnym w trakcie
sporzqdzania, uzgadniania i opiniowania projektu studium i prognozy.
6. Uzyskanie opinii i uzgodnien dotyczqcych projektu studium, zgodnie z art. 11 pkt 6 cyt.
ustawy. Wykonawca zam6wienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu
studium przez wlasciwe organy, w zakresie wynikajqcym z rzetelnosci realizacji
przedmiotu zam6wienia.
7. Wprowadzenie ew. zmian do projektu studium, 0 kt6rych mowa wart. 11 pkt 9 cyt.
ustawy. Zakonczenie czynnosci formalno-prawnych zwiqzanych z opracowaniem
studium wraz z wprowadzeniem zmian do projektu studium wynikajqcych z rozpatrzenia
uwag i wniosk6w ztozonych do projektu studium.

8. Wykonawca zamowlenia zobowiqzany jest do przygotowania dokumentacji
planistycznej celem przedfozenia wojewodzie do oceny zgodnosci z prawem, a w razie
koniecznosci ponowienia procedury (w catosci lub cz~sci), i ewentualnie do ponownego
udziatu w procedurze.
9. Projekt studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego nalezy
sporzqdzie:
a) do opiniowania i uzgadniania- w ilosci niezb~dnej do przedstawienia wszystkim
instytucjom i organom wfasciwym do opiniowania i uzgadniania projektu studium + egz.
dla Zamawiajqcego oraz dodatkowo egz. z zapisem na nosniku elektronicznym,
b) do wytozenia do publicznego wglqdu- w 1 egzemplarzu z kompletem rysunk6w w
wersji kolorowej,
c) do uchwalenia- w standardzie Edytora Akt6w Prawnych oraz dodatkowo jeden
egzemplarz na nosniku elektronicznym,
d) po uchwaleniu- 2 egz. cz~sci opisowej i cz~sci graficznej studium w wersji
barwnej, papierowej, i oprawionej z naniesionq datq i nr uchwafy, cz~se rysunkowa w
postaci zalaminowanej,
e) cz~se graficzna- w formie map zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy G.t. Dz. U. z 2004r,
Nr 118 poz. 1233 z pozn. zm.), odr~bnie cz~se okreslajqca uwarunkowania i odr~bnie
cz~se okreslajqca kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy; przy czym rysunek
winien bye r6wniez opracowany w formacie PDF, jpg na odpowiednich nosnikach.
10. Wykonawca zobowiqzany jest Gesli zajdzie taka potrzeba) do udzielania dodatkowych
wyjasnien i opinii zwiqzanych ze studium - po uchwaleniu studium, bez dodatkowej
optaty/honorarium.
11. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania zestawienia powierzchni teren6w
o r6znym przeznaczeniu
na potrzeby opracowan statystycznych i innych.
Powierzchnie winny bye podane w wielkosciach % oraz w miar~ mozliwosci w ha
(w przyblizeniu).
13. Wykonawca zam6wienia zobowiqzany jest do przedstawienia koncepcji studium
Zamawiajqcemu przed przekazaniem projektu studium do zaopiniowania przez Gminnq
Komisj~ Urbanistyczno - Architektonicznq.
14. Po uchwaleniu studium Zamawiajqcemu nalezy przekazae 2 egz. studium w wersji jak
opisana powyzej oraz dodatkowo 1 egz. do przekazania Staroscie Pfonskiemu .
Ponadto 1 egz. rysunku wykonany w skali 1:10 000, jako bardziej czytelny dla
uzytkownik6w oraz paczki danych pod aplikacj~ modufu Rejestru Plan6w.

Za{qcznik nr 2
do umowy nr .......... c •••
z dnia .... ...... ..
HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

I. Zestawienie materiat6w wejsciowych przewidzianych do przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajqcego. Zamawiajqcy w ciqgu 14 dni od dnia przekazania podpisanej umowy
zobowiqzany jest do dostarczenia Wykonawcy nast~pujqcych materiat6w - na wniosek
Wykonawcy:
1) informacje 0 wtascicielach, uzytkownikach wieczystych nieruchomosci i innych
podmiotach
majqcych do nich tytut prawny;
2) informacje 0 uzytkach grunt6w;
3) obowiqzujqce studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowan ia przestrzennego
wraz z uchwatq 0 jego uchwaleniu i kopiq uchwaty 0 przystqpieniu do sporzqdzenia
studium ;
4) informacje 0 obowiqzujqcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

lub kopie obowiqzujqcych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego na
terenie miejscowosci;
5) wiqzqce

si~

z zagospodarowaniem przestrzennym uchwaty i inne
organ6w gminy, niewymienione w innych punktach,

rozstrzygni~cia

6) posiadane przez gmin~ materiaty dotyczqce ochrony srodowiska, srodowiska
przyrodniczego i ich zagrozen (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia
wodnoprawne, zasi~gi w6d powodziowych, rozporzqdzenia 0 powotaniu obiekt6w i
obszar6w chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.);
7) posiadane przez

gmin~

koncesje na eksploatacje surowc6w mineralnych i

dokumentacje
geologiczne oraz inne materiaty dotyczqce problematyki geologicznej i g6rniczej - w razie
potrzeby;
8) gminna ewidencja zabytk6w, program ochrony zabytk6w, stud ium konserwatorskie i

inne materiaty dotyczqce srodowiska kulturowego - w razie potrzeby;
9) posiadane przez gmin~ wykazy dr6g powiatowych i gminnych (wraz z ich przebiegami)
oraz koncepcje modyfikacji uktadu komunikacyjnego - w razie potrzeby;
10) materiaty ilustrujqce stan i zamierzenia w zakresie infrastruktury technicznej (wod.-

kan., energia elektryczna , gaz, ciepto, telekomunikacja, gospodarka odpadowa); a takze
w miar~ potrzeby (na biezqco):
11) inne materiaty wymagane w procedurze sporzqdzania studium;
12) kopie materiat6w naptywajqcych lub wysytanych przez Zamawiajqcego w ramach
procedury sporzqdzania studium.

II. Harmonogram prac nad projektem studium.
1. Etap I. Prace wst~pne. Opracowanie koncepcji studium.
Pozqdany czas trwania I ETAPU : 2 miesiqce od daty przekazania Wykonawcy podpisanej
umowy oraz posiadanych przez Zamawiajqcego materiat6w wejsciowych.
Przedmiot przekazania:

a) projekty zawiadomienia, ogtoszenia i obwieszczenia zwiqzanych z przystqpieniem do
studium - 1 komplet (w ciqgu tygodnia od otrzymania podpisanej
przez Zamawiajqcego umowy) do przekazania pocztq elektronicznq,
uwaga: etap zrealizowany przez Zamawiajqcego.
b) propozycja stanowiska w sprawie zgtoszonych wniosk6w do studium oraz koncepcja
studium (cz~se tekstowa i rysunkowa) - 1 egzemplarz przygotowany do akceptacji
Zamawiajqcego, w wersji papierowej i cyfrowej oraz 1 egzemplarz do przekazania pocztq
elektron icznq.
2. Etap II. Opiniowanie i uzgadnianie stud ium.
Pozqdany czas przekazania dokument6w II ETAPU : 1 miesiqc od akceptacji przez
Zamawiajqcego koncepcji studium .
Przedmiot przekazania:

a) projekt studium przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania (uchwata
+rysunek) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej dla Zamawiajqcego + niezb~dna
ilose egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania
(dopuszczalne Sq egzemplarze z pomniejszonym czytelnym rysunkiem na papierze i w
technice cyfrowej) ;
b) w razie potrzeby: opracowanie ekofizjograficzne - egzemplarz w wersji papierowej i
cyfrowej, w ilosci niezb~dnej do uzgodnien i opinii + egz. dla Zamawiajqcego;
c) prognoza oddziatywania na srodowisko (tekst + rysunek) - 1 egzemplarz w wersji
papierowej i cyfrowej dla Zamawiajqcego + niezb~dna ilose egzemplarzy dla
przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania (dopuszczalne Sq egzemplarze z
pomniejszonym rysunkiem i w technice cyfrowej;
d) projekty wystqpien 0 uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium wraz z
rozdzielnikami - 1 komplet do przekazania pocztq elektronicznq, Ewentualna korekta
projektu studium w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania (w przypadku, gdy
zaistnieje taka koniecznose). Pozqdany czas przekazania dokument6w III ETAPU: 1
miesiqc od otrzymania od Zamawiajqcego ostatniego uzgodnienia lub opinii.

Przedmiot przekazania:
a) projekt studium (uchwata i rysunki) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej dla
Zamawiajqcego oraz niezb~dna ilose egzemplarzy dla przeprowadzenia ponownej
procedury opiniowania i uzgadniania;
b) prognoza oddziatywania na srodowisko - w przypadku, gdy zaistnieje koniecznose
wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie - 1 egzemplarz w wersji
papierowej i cyfrowej.

3. Etap III. Wy~ozenie projektu studium do publicznego wglqdu.
Pozqdany czas przekazania dokument6w IV ETAPU: 2 miesiqce od otrzymania od
Zamawiajqcego ostatniego pozytywnego uzgodnienia lub opinii do projektu studium.

Przedmiot przekazania:
a) wz6r obwieszczenia i ogtoszenia prasowego zawiadamiajqcych 0 wytozeniu projektu
studium do publicznego wglqdu i 0 wyznaczeniu terminu, w kt6rym osoby fizyczne i
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowosci prawnej mogq wnosic
uwagi dotyczqce projektu studium - 1 komplet do przekazania pocztq elektronicznq;
b) projekt studium (uchwata + rysunki) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej ;
c) prognoza oddziatywania na srodowisko - 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej.
4. Etap IV. Rozstrzygni€2cie uwag. Ewentualna korekta projektu studium w wyniku
procedury wytozenia.
Pozqdany czas przekazania dokument6w V ETAPU: 1 miesiqc od otrzymania ostatniej
uwagi do projektu studium, albo od otrzymania od Zamawiajqcego informacji, ze w
ustalonym terminie zadna uwaga nie wptyn€2ta, a w przypadku koniecznosci ponownego
uzgodnienia projektu studium - jak w pkt 3;

Przedmiot przekazania:
a) propozycja stanowiska w sprawie zgtoszonych uwag do projektu studium - w ciqgu 1
miesiqca od otrzymania ostatniej uwagi (kompletu uwag) lub informacji 0 braku uwag - 1
egzemplarz do przekazania pocztq elektronicznq,
b) lista nieuwzgl€2dnionych uwag - 1 egzemplarz do przekazania pocztq elektronicznq
w przypadku uwzgl€2dnienia uwag i wynikajqcej z tego koniecznosci ponownego
uzgodnienia i opiniowania studium (powr6t do etapu II):
c) projekt wystqpienia 0 ponowne uzgodnienie projektu studium wraz z rozdzielnikiem
(tylko w przypadku wystqp ienia koniecznosci dokonania uzgodnien) - 1komplet do
przekazania pocztq elektronicznq,
d) projekt studium (uchwata + rysunek) - tylko w przypadku, gdy zaistnieje koniecznosc
dokonania korekty ich zapis6w w wyniku zmian dotychczasowej wersji -1 egzemplarz w
we rsj i papierowej i cyfrowej dla Zamawiajqcego + niezb€2dna ilosc egzemplarzy dla
przeprowadzenia ponownej procedury opiniowania i uzgadniania;
5. Etap V. Skompletowanie dokumentacji planistycznej do uchwalenia przez Rad€2
Gminnq.
Termin: 21 dni przed terminem sesji Rady Gminy, na kt6rej przewidywane jest uchwalenie
studium.

Przedmiot przekazania:
a) dokumentacja planistyczna -1 egzemplarz w wersji papierowej,
b) studium w wersji papierowej (uchwata, CZ€2SC tekstowa i graficzna barwna) - 1
egzemplarz,

c) uchwara przygotowana do publikacji w postaci elektronicznej (uchwara w formacie xml
i pdf) - w ilosci 1 egz.
6. Etap VI. Skompletowanie dokumentacji planistycznej do przekazania Wojewodzie.
1) Termin: 1 tydzien od terminu uchwalenia studium - materiary wymienione w pkt 2
niniejszego etapu;
2) Przedmiot przekazania:
a) studium (uchwara, cz~s6 tekstowa i graficzna) - 2 egzemplarze w wersji papierowej z
naniesionym nr uchwary, w tym cz~s6 graficzna w wersji barwnej, oraz w formacie *xml z
cz~sciq graficznq ) oraz w wersji cyfrowej na nosniku CD/DVD
b) rysunek studium w wersji barwnej papierowej zalaminowanej lub podobnej,
c) komplet danych pod aplikacj~ moduru Rejestru Plan6w.
d) uchwafa, cz~s6 tekstowa i graficzna - 1egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej
do przekazania Staroscie Pfonskiemu.
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