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

zawarta  w Płocku  w dniu  ..........................................,  pomiędzy Gminą  – Miasto   Płock
z siedzibą  w  Płocku  (09-400)  Stary  Rynek  1  (NIP:  774-31-35-712)  zwanym  dalej
Zamawiającym, w imieniu którego działa  Pan Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta
Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Płocka Nr 31/2015 z dnia 19.01.2015r.
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zos  tała zawarta umowa następującej treści:  

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający powierza,  a   Wykonawca przyjmuje  do
wykonania operaty szacunkowe zgodnie z §2 umowy.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta
Wykonawcy oraz informacja o wyborze oferty przez Zamawiającego.

§2
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych (po 2 egz. każdego operatu)
określających wartość rynkową nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 

§3
1. Wyceny poszczególnych nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy będą zlecane
sukcesywnie, o czym „zamawiający” będzie informował „wykonawcę”.
2.  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  osobiście  przedmiot  zamówienia  określony  w  §2 w
terminie: 
– nieruchomość  niezabudowana,  pojedyncza  działka  -  …...........dni od  dnia  otrzymania

zlecenia,

– nieruchomość  niezabudowana,  kompleks  działek  -  ….............dni od  dnia  otrzymania

zlecenia,

– nieruchomość  niezabudowana,  pojedyncza  działka  z  naniesieniami  -  ….........dni od  dnia

otrzymania zlecenia.

3.  Wykonawca oświadcza,  że  posiada  umiejętności  i  uprawnienia  do  wykonania  przedmiotu
umowy.
4.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez uprzedniej,  pisemnej
zgody Zamawiającego.
5. Odbiór wykonanych prac nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu
przez wykonawcę gotowości do odbioru, w formie protokołu odbioru. 
6. Zamawiający dokona odbioru prac w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru. 
7. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu
Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami Systemu, dostępnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.

§5
1.  Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do współdziałania z Wykonawcą, nadzoru nad
wykonaniem umowy i dokonania odbioru końcowego jest Kierownik Biura Obrotu Nieruchomościami
Gminy.
2. Potwierdzeniem wykonania operatów będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez osobę
nadzorującą wykonanie zamówienia.
3. W razie stwierdzenia wad lub/i niekompletności Zamawiający zobowiązany jest reklamować je na
piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia operatów wraz z protokołem zdawczo-



odbiorczym oraz wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w ściśle oznaczonym terminie nie krótszym
niż 7 dni, jednakże nie dłuższym niż 21 dni. 
4. Usunięcie niekompletności lub wad operatów, o których mowa w ust. 3 Wykonawca wykona bez
dodatkowego wynagrodzenia.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia wygasają z upływem
1 roku od dnia odbioru prawidłowo wykonanego zamówienia.

§6
1.Wartość całego zamówienia nie przekroczy kwoty                          zł brutto, w tym:

a)za  wykonanie  jednego  operatu  dla  nieruchomości niezabudowanej,  pojedynczej  działki
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości          zł brutto (słownie:
zł),         
b)za  wykonanie  jednego  operatu  dla   nieruchomości  niezabudowanej,  kompleksu  działek
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości            zł brutto (słownie:
zł),                
c)za  wykonanie  jednego  operatu  dla   nieruchomości  niezabudowanej,  pojedynczej  działki  z
naniesieniami Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości                zł
brutto (słownie:              zł),                                                       

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zapłaty  wynagrodzenia  tylko  za  pracę  faktycznie
wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§7
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację   niniejszego zadania.
2. Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół,
o którym mowa w §5 ust. 2. 
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury za każdy kolejny
wykonany  operat.  Za  datę  płatności  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem VAT - NIP:

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania w całości przedmiotu umowy bez ponoszenia
konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy za nie zrealizowane operaty.

§9
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
są kary umowne.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu
i  udzieleniu  dodatkowego  7  –  dniowego  terminu,  jeżeli  Wykonawca  realizuje  poszczególny
przedmiot zamówienia z opóźnieniem przekraczającym 7 dni lub jeżeli nie usunie w tym terminie
wad operatu. 
3.  Wykonawca zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości
pięciokrotności  wartości  pojedynczego  operatu  w  przypadku  rozwiązania  umowy  z  powodu
okoliczności, o których mowa w §9 ust. 2.
4.  W  razie  stwierdzenia  wad  nadających  się  do  usunięcia,  a  powstałych  z  przyczyn,  za  które
odpowiada  Wykonawca,  jest  on zobowiązany do ich usunięcia  w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy.
5.  Wykonawca zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości:
a) 0,5% wartości zamówienia o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  w usunięciu
wad dzieła;
b) 0,5% wartości zamówienia  o której mowa w  § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy
6.  Przed  naliczeniem kar  umownych  strony  zobowiązują  się  informować  z  zachowaniem formy
pisemnej,  o  powstaniu  okoliczności  skutkujących  naliczeniem  kar  umownych  wynikających
z umowy.
7.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie  kar  umownych  z  umowy z  zapłaty  za  wykonanie
dzieła.
8.  Poza  karami  umownymi,  o  których  mowa  powyżej,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wydania  w  terminie  14  dni  od  daty  rozwiązania  umowy
wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i materiałów.



10.  W przypadku  zaistnienia  opóźnienia  w wykonaniu  umowy a  następnie  rozwiązania  umowy,
Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  kar  umownych  zarówno  z  tytułu  opóźnienia  jak  i
nienależnego wykonania umowy

§10
W sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz właściwe dla przedmiotu umowy. 

§11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,  z  których cztery  egz.  otrzymuje
Zamawiający a jeden egz. Wykonawca.

         ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

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



Załącznik nr 1 do umowy nr 

………………………………………………

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest  sporządzenie  operatów szacunkowych  określających

wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i osób prywatnych

w celu nabycia nieruchomości na rzecz Gminy - Miasto Płock, zbycia lub zamiany. Nieruchomości

podzielone zostały na następujące kategorie:

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:

A) POJEDYŃCZA  DZIAŁKA;  przewidywana  liczba  możliwych  do  wyceny  działek:  95.

Termin wykonania operatu – 20 dni od otrzymania zlecenia . 

B)  NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA – KOMPLEKS DZIAŁEK (minimum 2 działki);

przewidywana  liczba  możliwych  do  wyceny  działek:  10.  Termin  wykonania  operatu  –

20 dni od dnia otrzymania zlecenia. 

C)  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA  –  POJEDYŃCZA  DZIAŁKA   Z

NANIESIENIAMI  w  postaci  ogrodzeń,  budynków  gospodarczych,  nasadzeń

roślinnych z ewentualną koniecznością doliczenia kosztów demontażu i ponownego

montażu  ogrodzeń;  przewidywana  liczba  możliwych  do  wyceny  działek:  10.  Termin

wykonania operatu – 20 dni od dnia otrzymania zlecenia (maksymalnie 20 dni).  
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