
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.  analiza  i  wyselekcjonowanie  podlegających  naliczeniu dokumentów  dotyczących

nieruchomości  będącej  przedmiotem  opłat  planistycznych  z  tytułu  zmiany  wartości

nieruchomości   na  skutek  uchwalenia  lub  zmiany  planów  zagospodarowania

przestrzennego.

2. sporządzanie w ramach zadania, kwartalnych analiz aktów notarialnych, w stosunku do

których wszczęcie procedury ustalenia opłaty planistycznej jest bezzasadne.

3.  sporządzenie  w  formie  operatów  szacunkowych  lub  opinii wycen  około  30

nieruchomości  (  ilość  tą  należy  traktować  orientacyjnie) dotyczących  ustalenia  opłaty

planistycznej z tytułu zmiany wartości nieruchomości i na skutek uchwalenia lub zmiany

planów zagospodarowania przestrzennego przez okres jednego roku od dnia podpisania

umowy a także sporządzenie w ramach zadania kwartalnych analiz aktów notarialnych, ze

wskazaniem nieruchomości, w stosunku do których wszczęcie procedury ustalenia opłaty

planistycznej jest opłacalne.

Wykonawca zamówienia publicznego będzie wykonywał operaty szacunkowe  lub opinie

po uprzedniej analizie aktów notarialnych, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do

których  wszczęcie  procedury  ustalenia  opłaty  planistycznej  jest  opłacalne,  które  będą

zlecane sukcesywnie w miarę wpływu aktów notarialnych.

3. Czynne i osobiste uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym przed Samorządowym

Kolegium Odwoławczym, a także

-  oględziny  na  gruncie,  którego  dotyczy  przedmiot  zamówienia,  po  uprzednim

powiadomieniu strony  przez rzeczoznawcę o terminie oględzin.

-  czynny  i  osobisty udział  na  każdym  etapie  postępowania  poprzez  pisemne

ustosunkowanie się w terminie 7 dni  do zarzutów zawartych w protokole spisanym ze

stroną postępowania,

-  pisemne  ustosunkowanie  się  w  terminie  siedmiu  dni  do  ewentualnych  zatrzutów

zawartych  w  decyzji  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  bądź  pism

wystosowanych przez Kolegium,

4.  W razie  stwierdzenia wad Zamawiający zobowiązany jest  reklamować je  na piśmie

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia operatów oraz wezwać Wykonawcę

do usunięcia  wad w ściśle  oznaczonym terminie  nie  krótszym niż  7  dni,  jednakże nie

dłuższym niż 21 dni,



- stwierdzenie niekompletności lub wad operatów po upływie terminu 7 dni nie zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  ich  usunięcia  lub  naprawy  na  pisemne  żądanie

Zamawiającego,  w którym wezwie  Wykonawcę do ich  usunięcia  w ściśle  oznaczonym

terminie,

-  usunięcie  niekompletności  lub  wad  operatów Wykonawca  wykona  bez  dodatkowego

wynagrodzenia

- w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 10% decyzji zwiazanych

z  pierwszą  przekazaną  partią,  z  powodu  błędów  w  operatach  następuje  rozwiązanie

umowy z winy Wykonawcy, na którym ciąży obowiązek uczestnictwa na każdym etapie

postępowania administracyjnego do momentu uprawomocnienia się decyzji stanowiącej o

naliczeniu renty planistycznej

ZALECENIA DLA WYKONAWCY – INFORMACJE:

1. Zaleca się aby Wykonawcy znany był rynek lokalny i aktualne transakcje nieruchomości

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

3.  Zaleca się  aby Wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą być  konieczne

do prawidłowego przygotowania oferty, zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na terenie

objętym przedmiotem zamówienia


