
Istotne dla stron postanowienia, ktOre powinny zostac wprowadzone do treSci wzoru 
umowy dla czc:sci l-czc:sci 3 

Umowa nr .................................... . 

zawarta w dniu ..•....................... roku 


pomiydzy Miastem L6dz, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, z siedzibq 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, NIP 725 002 89 02, REGON 472057632, w imieniu 
kt6rego dziala: 
....................................................................................................................................................... 

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

zwanym dalej "Zamawiajqcym" 

a 

wylonionymi w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 ze zm.), 

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

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

reprezentowanymi .......................................................... , 
zwanymi dalej "Wykonawcq" 0 nastypujqcej tresci: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 


1. 	 Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie operat6w 
szacunkowych okreslajqcych ..... ........ .............. .. ..... ...... ....... ...... ....... ., ........................... . 

2. 	 Prognozowana liczba operat6w szacunkowych przeznaczona do wykonania zostala 
przyjyta jedynie do okreslenia przedmiotu zam6wienia i rna charakter orientacyjny. 
o ostatecznej ilosci zlecanych operat6w decyduje Zamawiajqcy. 

3. 	 Operat szacunkowy z okreslenia wartosci nieruchomosci nalezy sporzqdzic 
w 1 egzemplarzu, w formie papierowej, po przeprowadzeniu pelnego procesu wyceny, 
obejmujqcego wszelkie czynnosci szacunkowe, konieczne dla prawidlowego okreslenia 
wartosci nieruchomosci, ze szczeg61nq starannosciq wlasciwq dla zawodowego 
charakteru tych czynnosci. Operat szacunkowy z okreSlenia wartosci nieruchomosci 
musi bye zgodny z zasadami wynikajqcymi z przepis6w prawa i Powszechnymi 
Krajowymi Zasadami Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszen Rzeczoznawc6w 
Majqtkowych oraz z zasadami etyki zawodowej - art. 175 ust. 1. ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
ze. zm.). 

4. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do dostarczenia drugiego egzemplarza opracowania 
(w forrnie papierowej) w terrninie do 3 dni roboczych od wezwania przez 
Zamawiajqcego. 

5. 	 Z przeprowadzonych oglydzin nieruchomosci Wykonawca powinien sporzqdzie 
dokumentacjy fotograficznq oraz protok61 i zalGj.czyc je do operatu szacunkowego. 

6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do wykonywania wszystkich czynnosci zwiqzanych 
z realizacjq przedmiotu umowy z najwyzszq starannosciq. 
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7. 	 Wykonawca ponosi peln~ odpowiedzialnosc za szkody powstale w trakcie lub w 
zwi~ku z wykonywaniem umowy, powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. 

8. 	 Strony uzgadniaj~, ze operat szacunkowy moze bye wykorzystywany do celu, 
dla kt6rego zostal sporz~dzony przez okres 12 miesicycy od daty jego sporz~dzenia, 
chyba ze wyst~pily zmiany uwarunkowan prawnych lub inne istotne zmiany czynnik6w 
wplywaj~cych na proces szacowania nieruchomosci okreslenia wartosci 
nieruchomosci. 

9. 	 Operat moze bye wykorzystywany po uplywie okresu czasu, 0 kt6rym mowa w ust. 8 
poprzez potwierdzenie przez Wykonawccy jego aktualnosci, kt6re moze bye zlecone 
w terminie do 12 miesicycy po uplywie tego okresu. Potwierdzenie aktualnosci operatu 
szacunkowego nastcypuje przez umieszczenie stosownej klauzuli zgodnie z art. 156 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 ze. zm.). Czynnose potwierdzenia aktualnosci jest wliczona w cency za 
wykonanie przedmiotu zam6wienia. Termin wykonania czynnosci potwierdzenia 
aktualnosci operatu wynosi 7 dni od daty zlecenia. 

§2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 


1. 	 Strony ustalaj~ termin realizacji zam6wienia - od dnia podpisania umowy, jednak nie 
wczesniej niz od dniaOl.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. 

2. 	 Wyceny nieruchomosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bcyd~ realizowane 
na podstawie czcysciowych zlecen przekazywanych przez Zamawiajf!Cego sukcesywnie, 
jednak nie wicycej niz ......... wycen jednorazowo. Wz6r zlecenia czcysciowego stanowi 
zal~cznik nr 1 do umowy. 

3. 	 W okresie obowi~zywania umowy, po wykonaniu zam6wienia podstawowego, 
Zamawiaj~cy moze zlecie wykonanie operat6w szacunkowych w ramach prawa opcji. 
Prawo opcji bydzie realizowane sukcesywnie wedlug potrzeb Zamawiaj~cego, jednak 
maksymalna ilose operat6w szacunkowych do wykonania w ramach opcji nie moze 
przekroczye .............. sztuk. 

4. 	 Termin realizacji czysciowego zam6wienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji 
bcydzie wynosil ............ dni licz~c od daty jego otrzymania przez Wykonawccy. 

§3 
UBEZPIECZENIE 

Wykonawca zobowi~uje siy do przedlozenia oplaconej polisy, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzaj~cego, ze osoba/y, kt6re byd~ uczestniczye w wykonaniu 
zam6wienia s~ ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 
dzialalnosci zwi~anej z przedmiotem zam6wienia na kwotcy minimum 25.000,00 euro, 
zgodnie z Rozporz~dzeniem Ministra Finans6w z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
obowi~kowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przedsicybiorcy prowadzf!Cego 
dzialalnose w zakresie czynnosci rzeczoznawstwa maj~tkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1620). Polisa dostarczona zostanie Zamawiaj~cemu przed podpisaniem umowy. Kopia 
polisy stanowi zal~cznik nr 2 do umowy. 
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§4 

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY 


1. 	 Wykonawca zobowil:lzuje siy do skompletowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt 
dokumentacji niezbydnej do wykonania umowy. 

2. 	 Wykonawca zobowil:lzany jest przedlozyc operaty szacunkowe wraz z oswiadczeniem 
o ich zupelnosci i kompletnosci w siedzibie Zamawiajl:lcego Urzl:ld Miasta Lodzi -
Departament Gospodarowania Majl:ltkiem, Wydzial Dysponowania Mieniem, 
ul. Piotrkowska 104, pok. 287, najpozniej w dniu , w ktorym uplywa termin wykonania 
operatu. 

3. 	 W przypadku zgloszenia przez Zamawiajl:lcego wad wykonania przedmiotu zamowienia, 
Wykonawca zobowil:lzany jest do ich usuniycia w terminie 5 dni po wezwaniu przez 
Zamawiajl:lcego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Przeslanie zgloszenia 
i wezwania nastypuje za pomocl:l poczty e-mail. 

4. 	 Zamawiajl:lcy zastrzega sobie prawo do biezl:lcej kontroli realizacji przedmiotu 
zamowienia, w tym rowniez w razie uzasadnionej potrzeby lub koniecznosci do zlecania 
weryfikacji przygotowanego (ych) operatu (ow) odpowiednim instytucjom. 

5. 	 W przypadku negatywnej oceny operatu, 0 jakiej mowa w art. 157 ust. la ugn, przez 
jednostky do tego powo1anl:l, Komisjy Arbitrazowl:l lub Komisjy Odpowiedzialnosci 
Zawodowej przy Federacji Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majl:ltkowych w Warszawie, 
Wykonawca zobowil:lzany jest pokrye koszty wykonanej opinii oraz przedlozye nowl:l, 
nie zawierajl:lcl:l bl~dow wycen~, w terminie do 7 dni od dnia wezwania, 
bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie natomiast koniecznosci poprawienia lub 
uzupelnienia operatu szacunkowego stosownie do wnioskow wynikajl:lcych z opinii 
wlasciwej organizacji zawodowej rzeczoznawcow majl:ltkowych, a nie b~dl:lcl:l opinil:l 
negatywnl:l, Wykonawca zobowil:lZany jest przedlozye nowl:l, nie zawierajl:lcl:l blydow 
wycen~, w terminie do 5 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. 	 Przyjycie przedmiotu zamowienia czysciowego nastl:lpi na podstawie protokolu 
stanowil:lcego podstaw~ wystawienia faktury. 

7. 	 Wykonawca wraz z przekazaniem przedmiotu zamowienia czysciowego doryczy pisemne 
oswiadczenie 0 liczbie godzin, ktore poswi~cil na wykonanie zlecenia 

8. 	 Na zakonczenie prac zostanie sporzl:ldzony protokol koncowy, stanowil:lcy podstawy 
wystawienia faktury koncowej. 

9. 	 Osobl:l upowaznionl:l przez Wykonawc~ do wystypowania w imieniu Wykonawcy jest: 

§5 


ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 


1. 	 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si~ w wysokosci 5 % maksymalnej 
wartosci nominalnej zobowi¥ania Zamawiajl:lcego, tj ...................... zl (slownie zlotych: 
.............................................................). 

2. 	 Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego 
wykonania umowy. 

3. 	 Zabezpieczenie moze bye wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
nastypujl:lcych formach: 
a. 	 pienil:ldzu; 
b. 	 por~czeniach bankowych lub poryczeniach spoldzielczej kasy oszczydnosciowo 

kredytowej, z tym ze zobowil:lzanie kasy jest zawsze zobowi¥aniem pieniyznym; 
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c. 	 gwarancjach bankowych; 
d. 	 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. 	 poryczeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiybiorczosci (Dz.U. z 2015, poz. 978 ze zm.), 

z wyl,!:czeniem zabezpieczenia w formach wymienionych wart. 148 ust. 2 u.p.z.p. 
4. 	 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonae zmiany formy zabezpieczenia 

na jedn,!: lub kilka form, 0 kt6rych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ci,!:glosci zabezpieczenia i bez zmniejszeniajego wysokosci. 

5. 	 Zabezpieczenie wnoszone w pieni,!:dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiaj,!:cego: nr rachunku 25 1560 0013 2026 0000 0026 0003, z adnotacj,!: 
zawieraj,!:C'!: informacjy: "Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postypowaniu 
na:" ....................................................................................................................................... ". 

6. 	 Zabezpieczenie wnoszone w pieni,!:dzu uznaje siy za wniesione, jezeli pieni,!:dze wplyn,!: 
na rachunek Zamawiaj,!:cego najpOiniej w dniu zawarcia umowy. 

7. 	 Zabezpieczenie wniesione w pieni,!:dzu bydzie przechowywane na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zostanie zwr6cone w ci,!:gu 30 dni od dnia odebrania przedmiotu 
zam6wienia i uznania przez Zamawiaj,!:cego za nalezycie wykonany wraz z odsetkami 
wynikaj,!:cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo przechowywane, 
pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcy. 

§6 
WYNAGRODZENIE 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie brutto w wysokosci: ........................... zl (slownie zlotych: 
........................................................................ ), stanowi,!:ce iloczyn ceny jednostkowej 
brutto w wysokosci ......... ...... ....... .......... ....... zl i ilosci wykonanych operat6w 
szacunkowych, z zastrzezeniem § 10 ust. 1. 

2. 	 W przypadku skorzystania przez zamawiaj,!:cego z prawa opcji rozliczenie uslugi nast,!:pi 
przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto okreslonych w ust. 1. 

3. 	 Wysokose wynagrodzenia dla Wykonawcy bydzie naliczana za faktycznie wykonane i 
odebrane przez Zamawiaj,!:cego operaty zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2 i 4 
umowy. 

4. 	 Strony oswiadczaj,!:, ze wyplacane wynagrodzenie odpowiada co najmniej wysokosci 
minimalnej stawki godzinowej okreslonej w odrybnych przepisach 

§7 
FORMA ZAPLATY 

1. 	 Zamawiaj,!:cy zobowi,!:zuje siy do zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci stanowi,!:cej sumy cen jednostkowych 
faktycznie wykonanych wycen. Wynagrodzenie platne bydzie przelewem na konto 
Wykonawcy, na podstawie faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy w ci,!:gu 
30 dni po przedlozeniu faktury Zamawiaj,!:cemu. 

2. 	 Faktura powinna bye wystawiona na: 

Miasto L6di 

ul. Piotrkowska 104, 

90-926 L6di 
NIP 725-002-89-02 
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§8 
KARYUMOWNE 

1. 	 Zamawiaj'lcemu przysluguje kara umowna w nastypuj'lcych wypadkach i w wysokosci: 

a) 	 z tytulu opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy (§ 2 ust. 4) w wysokosci 
stanowi'lcej iloczyn 1 % ceny jednostkowej brutto, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 1 
i ilosci wycen nie dostarczonych w terminie, za kazdy dzien opoznienia; 

b) 	 z tytulu opoznienia w potwierdzeniu aktualnosci operatu (§ 1 ust. 10) oraz 
przedlozeniu nowej, nie zawierajq,cej blydow wyceny (§ 4 ust. 5) - w wysokosci 
stanowiq,cej iloczyn 1% ceny jednostkowej brutto, 0 ktorej mowa w § 6 ust. 1 
i ilosci wycen wymagajq,cych potwierdzenia aktualnosci lub nie przedlozonych 
nowych wycen, nie zawieraj'lcych blydow, za kaZdy dzien opoznienia; 

c) 	 z tytulu opomienia w wykonaniu uzupelnien i poprawek przedmiotu umowy 
(§ 4 ust. 3) - w wysokosci stanowiq,cej iloczyn 1% ceny jednostkowej brutto, 
o ktorej mowa w § 6 ust. 1 i ilosci wycen przekazanych do uzupelnien lub poprawy, 
za kaZdy dzien opoznienia. 

d) 	 z tytulu odstq,pienia od umowy przez Zamawiajq,cego z przyczyn lezq,cych 
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu umowy w pelnym zakresie, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. 	 Postanowienia ust. 1 nie pozbawiajq, stron umowy prawa do dochodzenia na zasadach 
ogolnych odszkodowania w pelnej wysokosci, przewyzszajq,cego wysokosc zastrzezonej 
kary umownej. 

§9 

ZMIANY UMOWY 


1. 	 Zakazuje siy istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty 
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajq,cy przewidzial 
mozliwosc dokonania takiej zmiany w ogloszeniu 0 zamowieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunkow zamowienia oraz okreslil warunki takiej zmiany. 

2. 	 Zmiany postanowien umowy mogq, dotyczyc w szczegolnosci: 
a) 	 zmian wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia przepisow powszechnie 

obowiq,zujq,cych nakladajq,cych bezwzglydne prawa i obowiq,zki na strony, 
w szczegolnosci zmiany stawki podatku od towaru i uslug, zasad podlegania 
ubezpieczeniom spolecznym lub zdrowotnym i ewentualnego objycia niniejszej 
umowy regulacjami dotyczq,cymi minimalnego wynagrodzenia za pracy 

b) 	 zmian terminu realizacji czysciowego zamowienia umowy w przypadku braku 
dokumentacji geodezyjnej niezbydnej do wykonania przedmiotu umowy lub braku 
mozliwosci dokonania wizji lokalnej. 

3. 	 Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzq,dzonego w formie 
pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 10 
ODSTt\PIENIE OD UMOWY 

1. 	 Zamawiajq,cy rna prawo odstq,pic od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamowien publicznych oraz w wypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

2. 	 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zq,dac wy1'lcznie 
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czysci umowy. 

3. 	 Niedotrzymanie terminu, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 5, moze skutkowac odstq,pieniem 
przez Zamawiajq,cego od umowy. Zamawiajq,cy zlozy oswiadczenie 0 odst'lpieniu 
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od umowy w tenninie 21 dni od daty uplywu terminu wskazanego w § 4 ust. 5 na pismie 
wraz z podaniem przyczyny, naliczaj,!c jednoczesnie kar~ umown'! w wysokosci 
okreslonej w § 8 ust. 1 lit. d) umowy. 

4. 	 W przypadku dwukrotnego dostarczenia Zamawiaj,!cemu wadliwego i/lub zawieraj,!cego 
bl~dy operatu Zamawiaj,!cy uprawniony jest do odst,!pienia od umowy. Zamawiaj,!cy 
zlozy oswiadczenie 0 odst,!pieniu od umowy w tenninie 21 dni od daty powtornego 
dostarczenia wadliwego i/lub zawieraj,!cego bl~dy operatu, z winy Wykonawcy, 
na pismie wraz z podaniem przyczyny, naliczaj,!c jednoczeSnie kar~ umown'! w 
wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 lit. d) umowy. 

§11 
POST ANOWIENIA KONCOWE 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj,! przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 380, ze zm.) oraz 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien (t. j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 
1579 ze zm.). 

2. 	 S,!dem wlasciwym do dochodzenia roszczen wynikaj'!cych z niniejszej umowy jest s,!d 
wlasciwy dla siedziby Zamawiaj,!cego. 

3. 	 Umow~ sporz'!dzono w trzech jednobrzmi,!cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiaj,!cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

4. 	 Integraln,! cz~sci,! umowy jest "Oferta Wykonawcy". 

WYKONAWCA: 	 ZAMA WIAJl\CY: 

IN~irt°R 
~UlelcZyk 	 6

Be 



-------- - - .--~---
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Zal~cznik nr 1 do umowy 

Zlecenie 

Nr 


z dnia ............ . 


Dzialaj~c zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 umowy Nr ........... , ........... z dnia ......... .. 
Zawartej pomiydzy Miastem L6d± NIP: 725 002 89 02, REGON: 472057632, 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, w imieniu kt6rego dziala .................... . 
Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urzydu 
Miasta Lodzi, zwanym dalej "Zamawiaj~cym" 
a: 

niniejszym zlecam: 
1. wykonanie operat6w szacunkowych na okreslenie wartosci .............. nieruchomosci, wg 
listy stanowi~cej zal~cznik do niniejszego zlecenia. 
2. Termin realizacji niniejszego zlecenia wynosi ... , ... dni, licz~c od daty jego udzielenia, tj. 
do dnia ........................ . 
3. L~czna wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania prac objytych 
niniejszym zam6wieniem nie moze przekroczyc kwoty brutto ................. zl (slownie 
zlotych: ..........................). Wysokosc wynagrodzenia zostanie naliczona za faktycznie 
wykonane i odebrane bez zastrzezen prace, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2, § 5 i § 7 
umowy Nr .................... z dnia ........... . 
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