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UMoWA oDz|EŁoNR

zawa|Ia w dniu '.....2o1o r. pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibq W
przy PasaŻu Karo|a Rudowskiego 10,
zwanym da|Ą,,Zamawiającym'', którego reprezentuje:

Pan Adam Karzewnik . Pełnomocnik Miasta
ds. Realizacji Projektu (MAO)

a

Piotrkowie Trybunalskim

Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym da|ej,,Wykonawcą'.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania z zachowaniem konkurencyjnoŚci,
innego niz procedura zamÓwienia publicznego, o wańoŚci ponizej równowartoŚci kwoty
14 000 euro ( na podstawie wyłqczenia z ar1.4 ust' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo
zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity: Dz. U. z 2Oo7 r' Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),
zawarto umowę następującej treŚci:

s1
1. Pzedmiotem umowy. jest wykonanie oceny wartości prawa służebnoŚci pzesyłu do sieci

wodno-kana|izacyjnejo'na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych w ce|u
usta|enia jednorazowej odptatności za ustanowienie słuzebnoŚci pzesyłu (w rozumieniu
ań. 3051 Kodeksu cywi|nego), które będą obciqzać nieruchomoŚci,na zecz Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
Wykaz nieruchomoŚci objętych niniejszą umowq stanowi zaltqcznikdo niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiqzuje się do spoządzania pzedmiotowej oceny w fórmie operatów
szacunkowych, w sposób odpowiadający Wymogom prawnym i technicznym majqcym
zastosowanie w pzedmiocie umowy, a W szczegó|noŚci zgodnie z:
- ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomoŚciami (tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. Nr 102 poz. 65 ze zm.),
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r .  kodeks cywi lny (Dz.  U. '1964 r .  Nr 16 poz.93

- of az sta n d a rd a m i zawod owy mi rzeczoznawców m aj ątkowych.

oszacowanie wańości ustanawianej służebnoŚci powinno zawieraÓ W szczegó|noŚci
rekompensatę za obnizenie wartości rynkowej nieruchomości, uwzg|ędniającą szkody truvałe
za|eŻne od stopnia ingerencji W prawo własności oraz ekwiwalent za udostępnienie
nieruchomości objętych stuzebnością pzesyłu, w tym także w zakresie niezbędnym do
dokonywania czynności eksp|oatacyjnych (konserwacji, remontów, modernizacji uzqdzeń,
wrazz prawem dostępu, etc).

operat szacunkowy powinien zawierac w szczegó|ności:
- protokół z og|ędzin nieruchomości z udziałem stron oraz dokumentację fotograficzną

nieruchomoŚci,
- szczegółowy opis uządzeń pzesyłu wraz z załącznikiem graficznym

pzedstawiającym |okalizaĄęi pzebieg uządzeń pzesyłu na działce,
- okreś|enie ce|u Wyceny,
- podstawę forma|nąWyceny orazżródła danych o nieruchomoŚci,
- usta|enie dat istotnych d|a określenia wańości słuzebności pzesyłu,
- opis stanu nieruchomościw tym: stanu zagospodarowania i stanu prawnego,
- wskazanie pzeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z p|anu

miejscowego |ub innych dokumentów a|bo wynikającej zzasady dobrego sąsiedztwa,
ana|izę i charakterystykę rynku nieruchomoŚci w zakresie dotyczącym ce|u i sposobu
wyceny,

- wskazanie rodzĄu okreŚ|anej wańości, wyboru podejŚcia, metody i techniki
szacowania,

- przedstawienie ob|iczeń wartoŚci słuzebnoŚci pzesyłu oraz wynik Wyceny Wraz
z uzasadnieniem,

- klauzule wskazujące na szczegó|ne okoliczności dotyczące wańości słuzebnoŚci
pzesyłu,

- dokumenty wykozystane w procesie Wyceny jako załączniki,
- vvypis z rejestru gruntów oraz kserokopię mapy ewidencyjnej, uzyskanych staraniem

i na koszt Wykonawcy,
- podpis rzeczoznawcy(ów) majątkowego(wych) z pieczęciqzawodową.

s2
Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada wymagane prawem umiejętności i uprawnienia oraz
dysponuje stosownymi narzędziami do wykonania pzedmiotu umowy.
Wykonawca potwierdza, Że pzed złożeniem ofeńy zapoznał się z warunkami |oka|izacyjno-
terenowymi pzedmiotowych nieruchomości.
Wykonawca nie moze powiezyÓ wykonania czynnoŚci wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzia|nośÓ techniczną i zawodową za urykonane pzez siebie
dzieło.

- rozpoządzeniem Rady Ministrów
nieruchomości i spoządzania operatu
zm.),
- ustawq z dnia 23 kwietnia 1964
ze zm.)
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5. Wykonawca uzyje do wykonania operatów materiałów własnych. Wykonawca We własnym
zakresie zgromadzi niezbędną dokumentację prawną, geodezyjną, technicznq i fotograficzną
pzed miotowych nieruchomości.

s3
Wykonawca zobowiązuje się do spoządzenia i pzekazania wszystkich operatów
szacunkowych, w terminie do 31 pazdziernika 2010 r.
W ramach otzymanego Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania
aktua|ności spoządzonego operatu w pzypadku koniecznościjego wykozystania po upĄryie
,t2 miesięcy od daty spoządzenia'

s4
1. operaty na|eŻy sporządziÓ w dwÓch oprawionych egzemp|azach'
2' Na stronie Ąftułowej operatu, oprócz informacji Wymaganych prawem na|eŻy wyraŹnie

wskazaĆ:
- numer umowy,
- nazwę Wykonawcy,
- pzedmiot wyceny,
. wańośÓ ograniczonego prawa rzeczowego (prawa pzesyłu),
- datę spoządzenia operatu.

3. Wykonawca dostarczy pzedmiotowe operaty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
na własny koszt i ryzyko.

4. ZamawiĄący dokona kaidorazowo sprawdzenia i odbioru w formie pisemnej w terminie 7 dni
od dnia pzekazania mu operatÓw p|zez Wykonawcę.

5. Wykonawca jest odpowiedzia|ny uag|ędem Zamawiajqcego, jeze|i operat szacunkowy ma
wady zmniejszające jego wartośÓ |ub uzytecznośÓ ze wzg|ędu na ce| oznaczony w umowie,
a W szczegÓ|ności odpowiada za rozwiązania niezgodne z pzepisami prawa dotyczqcymi
Wyceny nieruchomości.

6. W pzypadku stwierdzenia wad w wykonanych operatach Wykonawca zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie póŹniej jednak niż
w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia pzezZamawiającego'

7. Po usunięciu wad p|zez Wykonawcę Zamawiający stwierdzi zgodnośÓ pracy
z postanowieniami umowy i spoządzi protokoł odbioru.

8' Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad, wskazanego w ust. 6, ZamawiĄący
moze od umowy odstąpiÓ.

9. RachuneUfakturę VAT za spoządzone operaty Wykonawca przedłozy niezwłocznie po
podpisaniu przez strony protokołu odbioru.

10. Wyciąg z operatu winien byÓ pzekazany przez Wykonawcę właściwym organom
w sposób iw terminie wskazanym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

s5
1. WysokoŚÓ wynagrodzenia pzysługującego Wykonawcy za wykonanie pzedmiotu umowy

wynosi netto ....,.zł (słownie: złotych), a wraz
z podatkiem VAT, wynoszącym w dniu podpisania umowy Yo brutto

......zł (słownie: ...... złotych).
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2. Wynagrodzenie to obejmuje wsze|kie opłaty i koszty, poniesione pzez Wykonawcę w związku
z rea|izaĄąumowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftowy i nie podlega zmianie w czasie
rea|izaĄi umowy.
W pzypadku, gdy Wykonawca nie prowadzi działa|ności gospodarczĄ ZamawiĄqcy dokona
stosownych potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z pzepisami ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pzy czym w tym
zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały pzepisy o umowie o dzieło.
W pzypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą
w trakcie tnruania umovvy i wynikającej z tego Ę1tułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w ust' 1 , strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia brutto-.
Wykonawca nie moŻe bez zgody Zamawiającego zbywaÓ na rzecz osób tzecich
wiezyte|ności powstałych w wyniku rea|izaĄi niniejszej umowy.

s6
ZamawiĄący jest płatnikiem VAT i posiada N|P 771-27-98.771.
Wykonawca jesVnie jest płatnikiem VAT i posiada NIP ..........
Termin zapłaty rachunku/faktury VAT- usta|a się do 21 dni od daty dostarczenia
ZamawiĄącem u po p rawn ie wystawi o n eg o ra ch u n ku/fa ktu ry VAT-.
Wynagrodzenie pzysługujqce Wykonawcy jest płatne pze|ewem z rachunku
ZamawiĄącego, na konto wskazane przez Wykonawcę.
Dniem zapłaty jest dzień obciązenia rachunku Zamawiającego'
Miejscem ptatności jest bank Zamawiającego.
W pzypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizycznąnie prowadzącądzialtalności gospodarczej
rachunek na|eŻy wystawiÓ na:

Uzqd Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybuna|ski
NtP 771-00-20-211.
W pzypadku, gdy Wykonawca prowadzi dziatalnośÓ gospodarczą fakturę VAT na|eży
wystawiÓ na:
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
NtP 771-27-98-771.

s7
1' Wykonawc a zobowiqzuje się zapłacić ZamawiĄącem u następujące kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy na skutek oko|icznoŚci, za ktÓre odpowiada Wykonawca
w wysokości 10oń wynagrodzenia umownego brutto okreś|onego W s 5 ust. 1 niniejszej
umovvy;
b) za zwtokę w wykonaniu operatów szacunkowych w wysokoŚci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto , jednak nie mniej niz 50 zł, za kaŻdy dzień zwłoki;
c) za zwltokę w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto , jednak nie
mniej niz 100 zł, za kaŻdy dzień zwłoki.

" nieootrzebne skreślić
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2. ZamawiĄący zobow iązuje się zapłació Wykonawc v r{,-o*ne zaodstąpienie od umowy 
"{wskutek oko|iczności, za które odpowiada ZamawiĄapy, w wysokości ,t0% wynagrodzenia

4 .

umownego brutto okreś|onego w $ 5 ust. 1 niniejszej umowy.
ZamawiĄqcy zastzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogó|nych odszkodowań
przev,tyŻszĄących wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie.
Wykonawca ma prawo na|iczyć odsetki w wysokości ustawowej z $tułu nieterminowego
regu|owania wynagrodzenia za usługi objęte niniejszą umowa.

s8
Wsze|kie zmiany treści umowy mogą byó dokonywane za zgodą stron wyłącznie
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazności.

se
W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy prawa
po|skiego, w szczegó|ności pzepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r' Kodeks cywi|ny (Dz. U.
Nr 64, poz' 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedno|ity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz.65 ze zm')wrazz przepisami
szczególnymi.
Sądem właŚciwym d|a wszystkich spraw, które wynikną z rea|izacji tej umowy będzie sąd
m iejscowo właściwy d I a siedzi by Zamawiająceg o.

s10
Niniejszą umowę sporządzono w tzech (3) jednobzmiących egzemp|azach, z tego jeden
(,l) egzemp|azd|a Wykonawcy idwa (2) d|aZamawiajqcego.

Zamawiający: Wykonawca:
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2.
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