(projekt)

UMOWA
zawarta w dniu …...................… roku pomiędzy Gminą Szydłowiec, reprezentowaną przez:
Pana
Artura
Ludwa
–
Burmistrza
Szydłowca,
z
siedzibą
w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty,
zwaną dalej Zamawiającym, a …......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:
§1
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
Wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami dot. Kwalifikacji przedsięwzięcia
dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 47 w miejscowości
Hucisko gm. Szydłowiec.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami w zakresie oddziaływania planowanej stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. NR OBIEKTU 87775
WRA_SZYDLOWIEC_HUCISKO 50, lokalizowanej na części działki nr ewid. 47
w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec.
Parametry planowanego przedsięwzięcia:
- WIEŻA ANTENOWA – wysokości ok. 40 m,
- 3 SZTUKI ANTEN SEKTOROWYCH O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:
 ANTENA A1.1 O AZYMUCIE 90O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,
 ANTENA A2.1 O AZYMUCIE 210O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,
 ANTENA A3.1 O AZYMUCIE 320O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,
- lokalizacja anteny zgodnie z załączoną mapą z zaznaczoną lokalizacją anteny i kierunkami wiązek
osi głównych poszczególnych anten i wysokością dolnego krańca tiltu.
Celem opinii jest ocena, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie zaliczane będzie do przedsięwzięć mogących
potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z § 2 i § 3 tego Rozporządzenia).

§3
Termin zakończenia wykonania i przekazania Zamawiającemu opinii - 14 dni od dnia
podpisania umowy.
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtowej w kwocie: ….............. zł brutto
(słownie: …....................................................................... brutto.)
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w ciągu 14 dni od złożenia i przyjęcia rachunku/
faktury.

§5
Zamawiający ustanawia osobę upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą:
Albert Krzewiński, tel. (0-48) 617-86-47
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uwzględnienia zgłoszonych przez
Zamawiającego zasadnych zastrzeżeń i uzupełnień w terminie określonym przez
Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 4 ust.1 niniejszej umowy
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu planu miejscowego
oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
2. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystywać opinię
w całości lub w części w zakresie zgodnym z jej przeznaczeniem. Zamawiający
upoważniony jest także do udostępnienia przedmiotowej opinii osobom trzecim działającym
na jego zlecenie.
§9
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla zamawiającego,
jeden dla wykonawcy.
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