
załącznik -PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr .........................................

O DOKONANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOTYCZĄCEGO „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do

różnych celów na rok 2022”

zawarta dnia ........................................... pomiędzy Gminą Pokój

z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Barbarę Zając – Wójta gminy Pokój przy udziale Marcina Maryjowskiego - skarbnika gminy,

a …………………………….. z siedzibą w …………….. ul. …………...… ,

:…………….., reprezentowaną przez …………., zwaną dalej „Wykonawcą”.

następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na wykonaniu,

jako zamówienie ciągłe od ………………………. … 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. operatów

szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

w celu:

 zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

 ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek,

 ustalenia wartości nieruchomości do zamiany

 określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu

wzrostu

 wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale,

 określenia  wartości  nieruchomości  gruntowych  przed  wybudowaniem  urządzeń

infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu

wzrostu wartości

 ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,

 ustalenia  wartości  zwracanej  nieruchomości  z  ustaleniem  stopnia  zmniejszenia  albo

zwiększenia wartości nieruchomości,

 ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,



 ustalenia wartości nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 2

1. Zamawiający zastrzega, iż ilości operatów szacunkowych do wykonania nie są obligatoryjne,

stanowią jedynie przewidywaną do wykonania maksymalną ich ilość, a Wykonawcy nie

przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

2. Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do terminu ich

realizacji, jak i przedmiotu, Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi przedmiot zamówienia

w zleceniach cząstkowych.

3. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zleceniu cząstkowym drogą mailową lub telefoniczną

(na adres lub telefon wskazany przez Wykonawcę).

4. Wykonawca ma obowiązek odbioru zlecenia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przez Zamawiającego o zleceniu cząstkowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie

pokwituje odbioru zlecenia cząstkowego w ww. terminie, za datę przekazania Wykonawcy zlecenia

cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty powiadomienia przez

Zamawiającego o zleceniu cząstkowym, dokonanego w sposób kreślony w ust. 3.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się  do sporządzania operatów szacunkowych zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa odpowiednimi do przedmiotu zamówienia na dzień sporządzenia operatu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania do siedziby Urzędu Gminy Pokój,

jednostkowego operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, w terminie 4

tygodni od daty odbioru zlecenia cząstkowego określonej w § 2 ust. 4 umowy.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazania operatu szacunkowego w formie

elektronicznej w formacie PDF o wielkości do 10 MB po stwierdzeniu zgodności pracy ze

zleceniem najpóźniej do dnia złożenia faktury.

3. Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości z udziałem stron oraz

dokumentację fotograficzną. Oględziny nieruchomości muszą być przeprowadzane w godzinach

pracy Urzędu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia aktualności sporządzonego operatu nieodpłatnie,

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.

5. W zakresie sporządzanych operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest na pisemny

wniosek brać udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz

sporządzać pisemne wyjaśnienia celem ich wykorzystania przez Zamawiającego w postępowaniach,

przy czym z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.



6. Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności wykonanej pracy i protokolarnego odbioru

usługi w terminie 14 dni od daty złożenia operatu szacunkowego. Przez odbiór usługi rozumie się

nie zgłoszenie przez Zamawiającego uwag do wykonanego operatu w ww. 14-dniowym terminie i

sporządzenie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy.

Jeżeli w wyniku szczegółowej weryfikacji, przeprowadzonej po protokolarnym potwierdzeniu

wykonania zlecenia cząstkowego, w operacie szacunkowym zostaną zauważone błędy, braki

lub uchybienia, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia lub

dostarczyć poprawiony operat szacunkowy.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3 może zostać przedłużony przez Zamawiającego na

wniosek Wykonawcy złożony przed upływem terminu realizacji danego zlecenia, nie więcej

jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu

z przyczyn od niego niezależnych. 

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w jego posiadaniu

dokumenty/dane/materiały niezbędne do wykonania operatu szacunkowego.

§ 5

Umowa została zawarta na okres od …………………… 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

§ 6

1. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma od

Zamawiającego:

kwotę ……… zł netto + 23% podatku VAT, tj. …………. zł za wykonanie jednego operatu

2. Faktury za sporządzoną usługę, oddzielnie za każdy operat, Wykonawca ma prawo

wystawić po spełnieniu warunku określonego w § 3 ust. 7, nie później jednak niż w terminie 14 dni,

po protokolarnym odbiorze usługi oraz złożeniu operatu w formacie PDF.

Przez prawidłowe wykonanie operatu strony rozumieją sporządzenie operatu zgodne ze zleceniem

oraz przepisami prawa.

3. Należność płatna jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przelewem, na konto

Wykonawcy.

6. W trakcie trwania umowy może nastąpić zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana

zmianą stawki podatku VAT, co nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia netto, określoną

w § 6 ust. 1 umowy.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich

nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.



2. Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Zamawiający stwierdza zgodność pracy ze

zleceniem.

§ 8

1. Za nieterminowe wykonanie zamówienia lub usunięcie wad, Zamawiający naliczy

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia za jednostkowy

operat. Kara będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za daną pracę.

2. Kara, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje Zamawiającemu w razie udowodnienia przez

Wykonawcę, najpóźniej do dnia wystawienia faktury za jednostkowy operat, iż opóźnienie

w wykonaniu pracy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. Za niedostarczenie przez Wykonawcę pracy lub dostarczenie pracy wadliwej, pomimo

uprzedniego wezwania do usunięcia wad w wykonanej pracy, Zamawiający naliczy karę

w wysokości równej należności za tę pracę.

4. Z tytułu nieterminowego regulowania wynagrodzenia za usługi objęte niniejszą umową

Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości ustawowej.

§ 9

Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu

wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca

naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające z aktów prawnych lub niniejszej umowy

a w szczególności w przypadku, pięciokrotnego obciążenia Wykonawcy karami umownymi

zgodnie z § 8.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie przy w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

Wykonawca.

Zamawiający: Wykonawca:

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


