
 
 

Załącznik A 
 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego   
w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta umowa następującej treści: 
 

- 1 - 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na: 
 
I.   Wykonaniu, jako zamówienie ciągłe do końca 2008 r. operatów szacunkowych 
określających  wartość nieruchomości  zabudowanych i niezabudowanych w celu: 

� zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,  

� zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami 
handlowymi, stacjami transformatorowymi, garaŜami i innymi,  

� zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
� ustalenia wartości nieruchomości do określenia stawek czynszu dzierŜawnego, 
� ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do 

spółek, 
� ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaŜy oraz odwołania darowizny wraz  

z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie,  
� ustalania wartości nieruchomości do uwłaszczenia, uŜyczenia, uŜytkowania  

i trwałego zarządu,  
� nabycia nieruchomości  pod inwestycje i w zasoby, 
� ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału 

nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za wywłaszczenie 
nieruchomości na cele publiczne, 

� ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

� ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo 
zwiększenia wartości nieruchomości, 

� ustalenia odpłatności za ustanowienie słuŜebności gruntowych, 
� ustalenia wartości nieruchomości do zamiany 
� ustalenie wartości nieruchomości do jej zwrotu 
 

II. Wykonaniu, jako zamówienie ciągłe do końca 2008 r. operatów szacunkowych     
określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy  Piotrków Trybunalski i  Skarbu Państwa będących w uŜytkowaniu wieczystym 
osób fizycznych i prawnych w celu: 
� ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego, 
� ustalenia wartości gruntu do naliczenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa 

uŜytkowania wieczystego, 
� ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,  
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III.  Sukcesywnym wykonywaniu, jako zamówienie ciągłe do końca 2008 r. operatów     
szacunkowych  określających wartość rynkową lokali mieszkalnych wraz  
z pomieszczeniem przynaleŜnym i ułamkową częścią gruntu w budynkach stanowiących 
własność Gminy Piotrków Trybunalski, Skarbu Państwa  i Piotrkowa Tryb. – Miasta na 
prawach Powiatu w celu sprzedaŜy lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem 
przynaleŜnym i ułamkową  częścią nieruchomości gruntowej w trybie 
bezprzetargowym. 

 
IV.  Sukcesywnym wykonywaniu, jako zamówienie ciągłe do końca 2008 r. operatów 
szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości  gruntowych  
i wartość prawa uŜytkowania wieczystego tych gruntów w celu: 

� przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności  
w odniesieniu do  gruntów stanowiących własność: Gminy Piotrków Trybunalski i  
Skarbu Państwa, 

� sprzedaŜy prawa własności na wniosek uŜytkownika wieczystego  
w odniesieniu do gruntów  stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski. 

 
V.  Sukcesywnym wykonywaniu, jako zamówienie ciągłe do końca 2008 r. operatów 

szacunkowych:   
1.  Określających  wartość nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 
technicznej, 
2. Określających  wartość nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania operatów szacunkowych zgodnie z: 
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  

Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603, z późn. zm.), 
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie  wyceny 

nieruchomości i  sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 z 2004r., 
poz. 2109, z późn. zm.), 

- ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U.nr 80  
z 2000 r., poz. 903 z późn. zm.) 

- ustawą z dnia 13 października1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), 

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. 
zm.),  

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego   
     w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175 z 2005r., poz. 1459). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia jednostkowego operatu szacunkowego  
w dwóch egzemplarzach, w terminie  4 tygodni  od dnia otrzymania zlecenia od 
Zamawiającego. 
3. Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości z udziałem stron. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania aktualności sporządzonego operatu  
w przypadku konieczności jego wykorzystania po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia.  
Wyciąg z wykonanego operatu winien być przekazany z zachowaniem zasady poufności, 
organowi prowadzącemu kataster nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia jego 
sporządzenia. 
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Umowa została zawarta na okres od  dnia zawarcia do 31 grudnia  2008 r. 
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1. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma od    
Zamawiającego:  
*  kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości niezabudowanej,  
określonego w § 1 pkt I, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości zabudowanej,  
określonego w § 1 pkt I, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości zabudowanej       
z  rozliczeniem nakładów, określonego w § 1 pkt I, 
*  kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości niezabudowanej  
z ogrodzeniem, określonego w § 1 pkt I, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości niezabudowanej   
określonego w § 1 pkt II, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości lokalowej wraz z  
częścią ułamkową gruntu  określonego w § 1 pkt III, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości gruntowej  
określonego w § 1 pkt IV, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości gruntowej  
określonego w § 1 pkt V.1, 
* kwotę ................... zł brutto za wykonanie jednego operatu nieruchomości gruntowej  
określonego w § 1 pkt V.2, 
 
2. Fakturę za sporządzoną usługę Wykonawca przedłoŜy po okresie siedmiodniowym, po   
stwierdzeniu braku wad w wykonanej pracy. 
 
3. NaleŜność będzie płatna  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem, na konto   
Wykonawcy. 
 
4. Łączna wartość wykonanych usług z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy 
kwoty ...........................................................................................zł. brutto 
(słownie:........................................................................................................................................
....) w tym podatek Vat 22 %. 
 
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej 
niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
6. Płatnikiem faktury VAT jest Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, PasaŜ 
Rudowskiego 10; NIP 771-00-20-211. 
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W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej pracy, Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich nieodpłatnego usunięcia w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia. 
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Za nieterminowe wykonanie zamówienia lub usunięcie wad, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20,00 zł za kaŜdą dobę zwłoki, nie więcej jednak niŜ 
naleŜność za dany operat.  
Kara moŜe być potrącona z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za daną pracę lub prace 
następne.  
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy będą mogły być dokonywane wyłącznie  
w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzyma Wykonawca. 
 
 
    Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 
 
 
 
.............................                                                               .............................. 


