
UMOWA Nr ........................    Zał. Nr 2

zawarta  w  dniu  ....................  pomiędzy  Gminą  Krzepice  z  siedzibą  w  Krzepicach

ul. Częstochowska  13, NIP: 574-20-54-873, reprezentowaną przez:

Burmistrza Krzepic - Krystiana Kotynię, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, 

a 

………………………………………........ NIP.........................., 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Wykonawcy zadanie pod nazwą  „Wykonanie operatów szacunkowych
dla  ustalenia  wzrostu  wartości  100  nieruchomości  na  skutek  wybudowania  kanalizacji
sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położonych w m. Dankowice-Piaski,
Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Królewska, ul. Zawodzie”. 
Wykaz przedmiotowych nieruchomości stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  zleceniem,
uzgodnieniami roboczymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami
i normami dotyczącymi przedmiotu umowy.

§ 3

1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę ustaloną
w oparciu o złożoną ofertę cenową z dnia ……………..
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

      ………….. zł brutto (słownie: ……………......………….. złotych). 
2.   Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  ze względu na ilość wycenionych  nieruchomości.  Cena

jednostkowa wyceny 1 nieruchomości  jest  ceną  ryczałtową,  niezmienną w trakcie  realizacji
zamówienia  i  wynosi  …...................  złotych  brutto  (słownie:  ……………......…………..
złotych). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane w rachunku w terminie 30 dni
po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę.

3. Fakturę należy wystawić następująco: 
Nabywca: Gmina Krzepice, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, NIP 574-20-54-873
Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2020 r.

§ 5

1. W zakresie sporządzonego przez siebie operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany
jest  na  pisemny  wniosek  Zamawiającego  brać  udział  bez  dodatkowego  wynagrodzenia
w  postępowaniach  przed  organami  administracyjnymi  i  sądowymi  oraz  sporządzać



odpowiednie opinie celem wykorzystania ich przez Zamawiającego w ww. postępowaniach.
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stawiania  się  na  rozprawie  w  ww.  postępowaniach

osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
 

§ 6

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień na wezwanie
Zleceniodawcy  w  przedmiocie  sporządzonego  operatu  w  terminie  10  dni  od  daty  otrzymania
od Zleceniodawcy pisemnego wezwania.

§ 7

1. W przypadku ujawnienia przez Zleceniodawcę lub stronę postępowania administracyjnego
w  toku  prowadzonego  postępowania  wad  lub  innych  nieprawidłowości  operatu
szacunkowego  dostarczonego  przez  Wykonawcę  lub  protokolarnie  odebranego
przez Zleceniodawcę, Wykonawca nieodpłatnie dokona poprawy wykonanego przez siebie
operatu lub wykona operat zamienny w terminie 10 dni kalendarzowych od powiadomienia
Wykonawcy o ww. wadach lub nieprawidłowościach.

2. Inne  wady  lub  inne  nieprawidłowości  operatu  szacunkowego  dostarczonego
przez  Wykonawcę  lub  protokolarnie  odebranego  przez  Zleceniodawcę,  które  zostaną
ujawnione  w  trakcie  analizy  przeprowadzonej  przez  organ  odwoławczy  lub  oceny
dokonanej  przez  organizację  zawodową  rzeczoznawców  majątkowych  na  podstawie
art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca nieodpłatnie dokona poprawy
wykonanego przez siebie operatu szacunkowego lub wykona operat zamienny w terminie
10  dni  kalendarzowych  od  powiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach
lub nieprawidłowościach.

3. Po bezskutecznym upływie terminów na poprawienie operatu szacunkowego wyznaczonych
przez Zamawiającego w trybie ust. 1 i 2 Zleceniodawca  naliczy Wykonawcy karę umowną,
o której mowa § 8 ust. 1 lit. c niniejszej umowy.

§ 8

Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę w przypadku:
a) odstąpienia od umowy w wysokości 10% z wynagrodzenia umownego za przedmiot

umowy,
b) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%

wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  dokumentacji  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od ustalonego przez Zamawiającego
terminu usunięcia wad.

2. Zleceniodawca płaci Wykonawcy odszkodowanie w przypadku:
a) odstąpienia  od umowy w wysokości  określonej  komisyjnie  z udziałem obu stron

proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac i wynagrodzenia umownego, lecz nie
mniej niż 10% wynagrodzenia umownego,

b) w wysokości 0,1% wartości umownej określonej na fakturze za każdy dzień zwłoki
w przypadku opóźnień w dokonaniu przelewu.

3. Strony ustalają, iż Zleceniodawca ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.



§ 9

Wszelkie  spory  mogące  wynikać  z  tytułu  niniejszej  umowy  poddają  rozstrzygnięciu  organom
powołanym do rozpoznania sporów właściwym miejscowo wg siedziby Wykonawcy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu podpisanego przez obie strony.
2.  W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  obowiązywać  będą  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy strony zwracać się będą
do Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ZLECENIODAWCA              WYKONAWCA


