
Zarządzenie Nr 117/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 29 października 2014 roku 

 

W sprawie: 

1. Przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonywanie operatów szacunkowych w 

ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.000029.2014, z dnia 02.07.2014 r., na 

sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych. 

2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 

3. Powołania komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 907, ze zm.), a także w zw. z § 68 pkt 2 lit. b Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVII 

1/364/1V/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeprowadzam postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonywanie operatów szacunkowych w ramach 

zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00029.2014, z dnia 02.07.2014 r., na sporządzanie 

operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych 

przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2014 r. 

§ 2. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostaje INN/EST Zbigniew Mijalski, ul. Rumińska 10, 62-571 

Stare Miasto. 

§ 3. Zatwierdzam Niezbędne Warunki Zamówienia stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia 

§ 4. Powołuję komisję przetargową w składzie: 

1) Magdalena Buczkowska; 

2) Anna Matuszak; 

3) Krystyna Gola; 

4) Marta Bocian; 

5) Tomasz Załecki; 

6) Joanna Rządkowska-Jurga; 

7) Magdalena Zajączek. 

§ 5. Finansowanie: 700/70005/4300. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. § 7. Zarządzenie 

wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z chwilą zakończenia postępowania.

  
 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 117/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 29 października 2014 roku 

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonanie operatów szacunkowych zaistniała konieczność 

udzielenia zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00029.2014 z dnia 02.07.2014 r., na sporządzanie 

operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez 

Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych. 

Zlecane zadania będą dotyczyły powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe i 

obejmą swoim zakresem sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących określania: 

- wartości nieruchomości w celu ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 3 i 78 - 80 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.); 

- wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę 

poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych, zgodnie z art. 77 ust. 

4 - 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 518 ze zm.). 

Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie Pan Zbigniewem Mijalski, prowadzący działalność 

gospodarcza pod nazwą INVEST Zbigniew Mijalski, ul. Rumińska 10, 62 -571 Stare Miasto. 

Zamówienie uzupełniające realizowane będzie do wykorzystania kwoty 25.000,00 zł brutto i nie przekroczy 

50 % wartości zamówienia podstawowego. 

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
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NIEZBĘDNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ R ĘKI 

ZAMAWIAJ ĄCY: STAROSTA POZNAŃSKI NIP: 781-16-19-671, REGON: 631276788 www.bip.powiat.poznan.pl tel. 61 
8410 686, faks 61 8418 823 godziny urzędowania: poniedziałek: 9:00 - 16:30, wtorek - piątek: 8:00 - 15:00 

zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w negocjacjach, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych 
Niezbędnych Warunkach Zamówienia, zwanych dalej „NWZ". 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Wykonywanie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00029.2014, z dnia 

02.07.2014 r., na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 
prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, dotyczących określania: 
1) wartości nieruchomości w celu ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa, zgodnie z art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 3 i 78 - 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.); 

2) wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych, zgodnie z art. 77 ust. 4 - 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.). 

Kod CPV: .......  
2. Szacowanie będzie następowało sukcesywnie w miarę potrzeb wynikających z pracy Zamawiającego na każdorazowe pisemne 

zlecenie. W każdorazowym zleceniu Zamawiający wskazywał będzie nieruchomości, dla których Wykonawca sporządzi operat. 
Wynegocjowane ceny jednostkowe będą stałe w okresie obowiązywania umowy. 

3. Poszczególne zadania wykonywane będą do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj.: 25.000,00 zł brutto. 

4. Faktyczna liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie 
może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych NWZ, 
projekcie. 

n. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie będzie realizowane w terminie do 31.12.2014 r. Nieprzekraczalny termin wykonania pojedynczego zadania wynosi 21 
dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia. 

ni. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIE NIA TYCH 
WARUNKÓW.  
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się zaproszony Wykonawca, który winien wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz który spełnia warunki dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich 

posiadania. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 
spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV niniejszych NWZ. Z treści 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
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IV.  INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MA DOSTARCZY Ć WYKONAWCA.  
1. W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III NWZ, 

Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z 
załącznikiem nr 2). 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3). 

3. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1); 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty podpisuje w imieniu Wykonawcy inna 

osoba. 
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCA ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW.  
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 

Joanna Rządkowska - Jurga - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych - tel. 61 84 10 686. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający 

dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem niezwłocznego 
ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: 
zp@powiat.poznan.pl. faks nr 61 84 18 823. 

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN NEGOCJACJI.  
1. Przedmiotem negocjacji będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia. 
2. Negocjacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

sala nr 315, III piętro, w dniu .............. 2014 r., o godz. 11:15. Podstawą do rozpoczęcia negocjacji będzie złożenie 
przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie korespondencyjnej. 
4. Dokumenty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

pokój nr 002 do dnia ....2014 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następuj ąco: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
"Zamówienie uzupełniające - Operaty. Nie otwierać przed dniem ................ 2014 r., godz. 11:15". 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
2) Konsekwencje złożenia dokumentów nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia dokumentów. 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI.  
1. Dokumentację należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszych NWZ. 
2. Dokumentację należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a jej treść musi odpowiadać treści NWZ. 
3. Dokumentacja powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej zaproponowanej cenie. 

4. Dokumentacja winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści niniejszych NWZ. 
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona dokumentacji była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
6. Zamawiający zaleca, aby dokumentacja wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
7. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście dokumentacji (w tym załącznikach) były podpisane przez 

osob(ę)y podpisując(ą)e dokumenty. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z 
imienną pieczątką. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

Vni. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Wykonawca winien zaoferować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia oraz udzielneie ewentualnych upustów, stanowiącą sumę cen jednostkowych. 
2. Ceny jednostkowe nie powinny przekroczyć cen zaproponowanych w ofercie złożonej do zamówienia podstawowego. 
3. Łączna cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem 

należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
5. Rozliczenia z zaproszonym Wykonawcą będą następować na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE W CELU  
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
W przypadku gdy w imieniu Wykonawcy umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 

 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY  
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W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.



Załącznik nr 1 
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Nazwa i adres Wykonawcy: 

(miejscowość i data) 
tel./faks, e-mail: 

FORMULARZ OFERTOWY STAROSTA POZNAŃSKI ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań 
Odpowiadając na zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie z wolnej 

ręki na sporządzanie operatów szacunkowych, w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00029.2014, z 
dnia 02.07.2014 r., dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu 

administracji rz ądowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w NWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę*:  

Razem cena brutto ......................................... zł, 

słownie ........................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że: 
1. Usługę będziemy realizować do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym nieprzekraczalny termin wykonania pojedynczego 

zadania wynosić będzie 21 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia; 
2. Zapoznaliśmy się z Niezbędnymi Warunkami Zamówienia, w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
dokumentacji; 

3. Załączony do NWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na 
NWZ; 

5. Nasza dokumentacja składa się z .................................. kolejno ponumerowanych stron; 
6. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:** 

1)  ....................................................  
2) 2) 2) 2)     ............................................................................................        

3)  ...............................................  
7. Integralną część dokumentacji stanowią następujące dokumenty: 

1)  ....................................................  
2) 2) 2) 2)     ............................................................................................        

3)  ...............................................  

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
* cena winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale VIII NWZ; 
** przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 
(pieczęć Wykonawcy) 

w tym: 
Lp
. 

Cel sporządzenia operatu (Liczba nieruchomości odpowiadać będzie liczbie zlecanych operatów, 
tzn. 1 operat dotyczyć będzie 1 nieruchomości - w ujęciu wieczysto-księgowym) 

Cena brutto za 
1 operat 

1 szacowanie wartości nieruchomości w celu ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 3 i 78-80 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z2014 r., poz. 518 
ze zm.) 

 

2 szacowanie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę 
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych, zgodnie z art. 77 ust. 4-6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 
ze zm.) 

 

Razem cena brutto:  
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OŚWIADCZENIE 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO W TRYBIE Z WOLNEJ R ĘKI NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W 
RAMACH ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCEGO DO UMOWY NR ZP.272.00029.2014, Z DNIA 02.07.2014 
R., NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB WYKONYWANI A ZADAŃ Z 
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ NIERUCHOMO ŚCI - 

REFERAT OPŁAT 
I PRZEKSZTAŁCE Ń WŁASNOŚCIOWYCH. 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. 

, dnia. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
(pieczęć Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO W TRYBIE Z WOLNEJ R ĘKI NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W 
RAMACH ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCEGO DO UMOWY NR ZP.272.00029.2014, Z DNIA 02.07.2014 
R., NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA POTRZEB WYKONYWANI A ZADAŃ Z 
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ NIERUCHOMO ŚCI - 

REFERAT OPŁAT 
I PRZEKSZTAŁCE Ń WŁASNOŚCIOWYCH. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
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,., dnia. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
UMOWA nr .............. (projekt) 

zawarta dnia.................. roku w Poznaniu pomiędzy: 

 wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, z siedzibą w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, NIP 781-16-19-671 zwanym dalej Zamawiającym a 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, następującej treści: 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 

907 ze zm.) 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych dotyczących 

określenia: 

1) wartości nieruchomości w celu ustalenia lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa, zgodnie z art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 3 i 78 - 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.); 

2) wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz nakładów koniecznych, zgodnie z art. 77 ust. 4 - 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.); 

na potrzeby Wydziału Nieruchomości - Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowych związanych z bieżącym wykonywaniem 

zadań. 

3. Szacowanie będzie następowało sukcesywnie w miarę potrzeb wynikających z pracy Zamawiającego na każdorazowe pisemne 

zlecenie. W każdorazowym zleceniu Zamawiający wskazywał będzie nieruchomości, dla których Wykonawca sporządzi operat. 

4. Ceny jednostkowe będą stałe w okresie obowiązywania umowy. 

5. Operaty szacunkowe winny być wykonane w oparciu o materiały źródłowe pozyskane we własnym zakresie przez Wykonawcę 

oraz w oparciu o akta sprawy udostępnione przez Zamawiającego. 

6. Faktyczna liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości 

nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy. Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia kwotę 25.000,00 zł brutto. 

7. Umowa obejmuje również obowiązek uczestniczenia Wykonawcy w postępowaniu w I i II instancji oraz w ewentualnym 

postępowaniu sądowym w zakresie wykonanego operatu szacunkowego. 

§2§2§2§2    

ZASADY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, który polega na świadczeniu usług 

dotyczących sporządzania operatów szacunkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w § 1. 

2. Ilość zlecanych operatów ustala Zamawiający. 

3. Wykonanie operatów zlecane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego na 

podstawie odrębnego, pisemnego szczegółowego zlecenia. 

4. Wykonawca będzie sporządzać i dostarczać po 3 kompletne egzemplarze operatów do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

późniejszym niż 21 dni od daty otrzymania zlecenia. 

5. W wyniku realizacji zlecenia należy przedstawić operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 

września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 

2109 ze zm.). 

6. Zamawiający dokonywać będzie odbioru wykonanych operatów zgodnie z poniższym opisem. 

a) I etap - doręczenie kompletnego operatu do Zamawiającego, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wykonania 

operatu, 

b) II etap - zapoznanie z operatem i ocena jego wartości w ciągu 21 dni od daty przekazania operatu. W razie, gdy operat 

będzie budził wątpliwości, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół zawierający pytania i zastrzeżenia do 

sporządzonego operatu. 

Wykonawca będzie obowiązany ustosunkować się do protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty przekazania 

przez Zamawiającego zastrzeżeń.
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7. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 

miesięcy od daty sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników 

wpływających na proces szacowania nieruchomości - określenia wartości nieruchomości. 

8. Operat może być wykorzystywany po upływie ww. okresu czasu poprzez potwierdzenie jego aktualności, które może być 

zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu. 

9. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie (dołączenie) stosownej klauzuli. 

10. Czynność potwierdzenia aktualności Wykonawca wliczył w zaproponowaną cenę. 

11. Termin wykonania czynności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego wynosi 14 dni od daty zlecenia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również uzasadnionej 

potrzeby lub konieczności do zlecania weryfikacji przygotowanych operatów odpowiednim instytucjom, np. Wielkopolskiemu 

Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM). 

13. W przypadku dyskwalifikacji operatu przez jednostkę do tego powołaną (Zespół Opiniujący przy WSRM, Komisję Arbitrażową 

lub Komisję Odpowiedzialności Zawodowej przy Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie) 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę, w 

terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 13 umowy może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 

umowy, w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych, określonych w treści umowy. 

15. W przypadku dwukrotnego dostarczenia Zamawiającemu wadliwego i/lub zawierającego błędy operatu Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz do naliczenia kar umownych, 

określonych w treści umowy. 

16. Wykonawca będzie sporządzać operaty w terminie do dnia 31.12.2014 roku od daty podpisania umowy, a aktualizować w 

terminie, o którym mowa w ust. 8. 

17. Zamawiający upoważnia ........................................................................... do koordynacji działań związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności do określenia warunków oraz etapów realizacji zleconych prac, które podlegać będą 

odbiorom częściowym. Zapytania oraz wątpliwości należy kierować za pośrednictwem fax'u pod nr Zmiana wskazanych 

osób nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu do umowy. 

18. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do występowania w imieniu Wykonawcy jest: 

Pan(i) ............................................................................. tel ...........................   fax/e-mail: ......................................................  

19. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie odebrane i potwierdzone każdorazowo przez osobę upoważnioną. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy z najwyższą 

starannością. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie lub w związku z wykonywaniem umowy, powstałe z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy, przysługuje za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie stanowiące iloczyn 

wykonanych operatów i cen jednostkowych za dany operat wynikających z przeprowadzonych negocjacji, nie wyższe niż 

25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe: 

1) cena za 1 operat dotyczący określenia wartości nieruchomości w celu ustalenia w trybie art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 

ust. 3 i 78-80 lub aktualizacji w trybie art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zł brutto/szt., 

2) cena za 1 operat dotyczący określenia w trybie art. 77 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) wartości nakładów poniesionych przez użytkownika 

wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakładów konicznych zł 

brutto/szt. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż ceny jednostkowe dotyczące realizacji zamówienia, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego, w czasie trwania umowy. 

5. Strony umowy dopuszczają możliwość fakturowania częściowego realizacji umowy, tj. za zrealizowanie poszczególnych 

zleceń, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, pod warunkiem prawidłowości odebranej części przedmiotu umowy. 

§4 

FORMA ZAPŁATY 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści załączonej faktury, pod warunkiem prawidłowości odebranej części 

przedmiotu umowy. 

2. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§5 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy strony przewidują możliwość zastosowania kar umownych: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

3% ceny jednostkowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za dany operat za każdy dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 

ceny jednostkowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za dany operat za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 5. 

2. Postanowienia ust. 1 nie pozbawiają stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych. 

§6§6§6§6    

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł poniżej: 

1) możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT), 

2) możliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, należy dokonać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

§7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

§8§8§8§8    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 

Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 121, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), nie stanowią inaczej. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Poznaniu. 

3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, cztery egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


