
                                                                Kozienice, dnia 03.08.2015 r
Znak: OiN.033.SZP.47.2015                                                                    

                  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

       Powiat Kozienicki 26 -900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28 zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na zadanie:
Wykonanie  operatów szacunkowych  określających  wartość  rynkową
nieruchomości przejętych pod drogi gminne.

Przedmiot zamówienia
W  zakres  opracowania  wchodzą  nieruchomości  przejęte  na  rzecz  Gminy
Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego.

ZADANIE NR I 
Obręb geodezyjny Majdany - gmina Kozienice,
działki  przejęte  na  mocy  decyzji  Starosty  Kozienickiego  Nr  77/2013  znak:
BIA.6740.1.2013 .AC z dnia 27 lutego 2013 r. 
Działki Nr:
19/1, 20/1, 21/5, 21/7, 21/9, 24/1, 38/3, 25/5, 25/3, 26/5, 26/3, 27/2, 28/4,
28/6, 29/1, 30/1, 31/15, 31/11, 31/13, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1,
143/5,  143/3,  144/3,  145/3,  146/5,  146/3,  147/3,  148/9,  148/7,  149/3,
150/3,  153/1,  154/1,  155/3,  155/5,  156/1,  157/2,  159/1,  160/1,  161/1,
163/1,  164/1,  165/3,  165/5,  166/1,  167/1,  168/1,  170/4,  236/2,  264/2,
475/1, 

Obręb  geodezyjny:  Kozienice  (POLESIE  II  ),  Opatkowice  -  gmina
Kozienice
działki  przejęte  na  mocy  decyzji  Starosty  Kozienickiego  Nr  90/2013  znak:
BIA.6740.39.2013.AC z 12 marca 2013 r. 
Kozienice - działki Nr:
306/2,  308/4,  308/7,  310/2,  312/2,  314/2,  316/2,  318/2,  320/2,  322/2,
324/2,  326/2,  328/2,  330/2,  335/2,  338/2,  340/4,  341/5,  342/4,  344/7,
346/4, 347/4, 350/4, 351/4, 352/2, 357/6, 358/6, 389/2.
Opatkowice - działki Nr: 178/2, 179/2

ZADANIE NR II
Obręb Geodezyjny Janików - gmina Kozienice
działki  przejęte na mocy decyzji  Starosty  Kozienickiego  Nr  82/2013 znak:
BIA.6740.31.2013.AC z dnia 4 marca 2013 r.  działki Nr:
263/1, 265/7, 265/8, 265/10, 265/12, 265/14, 266/1, 268/7, 268/9, 268/11,
269/3,  269/5,  271/5,  271/7,  271/9,  272/4,  272/6,  272/8,  274/3,  274/5,
275/1,  278/1,  279/1,  282/1,  286/3,  286/5,  290/1,  294/3,  297/1,  301/1,
304/1,  308/1,  312/1,  316/1,  321/1,  326/1,  331/8,  331/10,  346/1,  351/1,
362/1,  365/1,  368/3,  368/5,  371/1,  374/1,  407/1,  409/5,  409/7,  409/9,
411/3,  413/1,  415/1,  417/3,  419/1,  421/5,  421/7,  423/1,  425/3,  425/5,
427/3, 427/5, 429/1, 431/1, 433/1, 435/1, 437/1

Podział działek oraz przejecie na własność gminy Kozienice nastąpiło w oparciu
o  przepisy  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z



2013, poz. 687 ze zm.)
Jeżeli w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej występuje kilka
działek przejętych pod drogę gminną , stanowiących jeden przedmiot własności
– operat szacunkowy winien obejmować ten podmiot własności.
W operacie szacunkowym winny znajdować się między innymi:

• Protokół z badania ksiąg wieczystych. 
• Protokoły  z  czynności  rzeczoznawcy  majątkowego  dotyczące  oględzin

nieruchomości na gruncie.
Zlecenie obejmuje:

• Udział w rozprawach administracyjnych.
• Reprezentowanie przed organami odwoławczymi w zakresie dotyczącym

wykonanych operatów szacunkowych
Dodatkowe informacje oraz materiały dowodowe dotyczące inwestycji drogowej
(materiały  fotograficzne  i  inne)  można uzyskać  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy
Kozienice - Wydział Inwestycji.
Cenę  w ofercie  należy  podać  w wartości  netto  plus  VAT i  brutto  za  każde
zadanie osobno oraz łącznie na wykonanie dwóch zadań w PLN.

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę cenowa należy przesłać pocztą na adres: Powiat Kozienice 26-900 
Kozienice ul. Kochanowskiego 28 lub złożyć osobiście w kancelarii pod w/w 
adresem, lub przesłać faksem na Nr 48 611 73 06, lub przesłać e-mail (scan): 
zamowienia@kozienicepowiat.pl. do dnia 17.08.2015 r. 

mailto:zamowienia@kozienicepowiat.pl


                                          OFERTA CENOWA
(Nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 4 pkt 8 ustawy) 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: 
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową 
nieruchomości przejętych pod drogi gminne oferujemy wykonanie zamówienia za
kwotę:

Zadanie I - cena netto.......... zł,  podatek  VAT  ......... %    cenę brutto ............zł

słownie: ....................................................................................................zł.

Zadanie II - cena netto......... zł,  podatek  VAT  ....... %    cenę brutto ............ zł

słownie: ................................................................................................... zł.

Razem - cena netto.............. zł,  podatek  VAT  ........ %    cenę brutto ...........zł

słownie: .................................................................................................. zł.

Zadanie wykonam/wykonamy* w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczam/ Oświadczamy*, że zawarte warunki umowy (wzór umowy) 
akceptuję/akceptujemy* i zobowiązuje/zobowiązujemy* się w przypadku przyjęcia 
propozycji do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach i w terminie 
określonym przez zamawiającego.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

                                                                       .................................................
                                                                         (podpis i pieczątka wykonawcy)



                                                             U M O W A      NR …..
                                                  zawarta w Kozienicach w dniu …....
pomiędzy: Powiatem Kozienickim działającym w imieniu Skarbu Państwa, z siedzibą w Kozienicach 26-
900 Kozienice  ul.  Kochanowskiego 28,  REGON 670223155,  NIP 812 190 76 83.reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w imieniu, którego działają: 

1. Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego
2. Krzysztof Stalmach – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.

przy kontrasygnacie Jadwigi Kręcisz – Skarbnika Powiatu Kozienickiego,
zwanym dalej Zamawiającym 

a:  …...............................................................................................................................
reprezentowanym przez: …...............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
„Zamawiający”  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie:  „Wykonanie  operatów
szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod drogi gminne”.
Prace  polegają na wykonaniu  po  2  egzemplarze  operatów  szacunkowych  określających  wartość
rynkową poszczególnych nieruchomości przejętych pod drogi gminne położonych w gminie Kozienice,
w  celu  ustalenia  wysokości  odszkodowania  za  grunty  przejęte  wraz  z  udziałem  w rozprawach
administracyjnych związanych z wykonanym zamówieniem. 

§ 2.
Zakres opracowania:      
Wykonanie  po  2  egzemplarze  operatów  szacunkowych  określających  wartość  odszkodowania  za
nieruchomości przejęte pod drogi gminne wyszczególnione w zapytaniu cenowym ( zadanie I i zadanie
II)

Podziały działek oraz przejęcie ich na własność gminy nastąpiło w oparciu o przepisy ustawy
 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 687 ze zm.)
W operatach szacunkowych winny znajdować się protokoły z badania ksiąg wieczystych i protokoły z
czynności rzeczoznawcy majątkowego dotyczącego oględzin nieruchomości na gruncie.

§ 3.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 

Operaty zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109 z póź. zm.)

§ 4.
Ustala się termin wykonania zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5.
Za  wykonanie  zamówienia  uważa  się  wykonanie  operatów  szacunkowych  określających  wartość
nieruchomości  (wysokość  odszkodowania)  dla  każdej  nieruchomości  objętej  decyzją  w  dwóch
egzemplarzach   przekazanie  ich  Zamawiającemu  i  zaakceptowanie  wykonanych  prac  protokółem
odbioru  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  (Wydział  Geodezji,  Kartografii,  Katastru  i
Nieruchomości).  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udziału w rozprawach administracyjnych,
reprezentowanie  przed  organami  odwoławczymi  w zakresie  dotyczącym  wykonanych  operatów
szacunkowych.

§ 6.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w  kwocie brutto : …... zł.
(słownie:.................................................................................. zł. ) 

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wypłacone z  konta Zamawiającego po protokólarnym
odbiorze wykonanych prac i wystawieniu faktury.

3. Całość prac Wykonawca złoży w ciągu 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

4. Należność za prace  płatna będzie w ciągu 30 dni od dnia wykonania zadania i złożenia faktury.

§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu prac nad realizowanym 

zamówieniem.

2. Jeżeli dostarczone przez Wykonawcę operaty szacunkowe zawierać będą wady lub inne 
nieprawidłowości wskazane przez Zamawiającego,  Wykonawca dokona poprawek lub 



uzupełnień w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o tych wadach lub nieprawidłowościach.  

3. Jeżeli wady operatów szacunkowych dostarczonych przez Wykonawcę nie zostaną ujawnione 
podczas ich odbioru to Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę wad w ciągu 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Powyższe uprawnienie obowiązuje przez 
okres jednego miesiąca od dnia dostarczenia operatów szacunkowych do siedziby 
Zamawiającego.

4. Po bezskutecznym upływie w/w terminów na poprawienie przedmiotu umowy, Zamawiający 
wysyłając pismo o ponowną ich poprawę może naliczyć Wykonawcy kary umowne, o których 
mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy, oraz żądanie usunięcia wad w ciągu 7 dni.   

§ 8.

1. Opracowane operaty Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym  -  w Wydziale Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości  pokój nr 44

2. Odbiór całości prac nastąpi sporządzeniem   protokołu odbioru w terminie uzgodnionym przez 
strony, najpóźniej  w ciągu 20 dni od terminu złożenia  operatów.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 
terminu zakończenia prac.

§ 9.
1. W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w okresie 12 

miesięcy od   daty jego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownej 
klauzuli. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego będzie dokonane w ciągu 14 dni od 
daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. W  przypadku  konieczności  aktualizacji  operatów  szacunkowych,  Wykonawca  dokona
aktualizacji w okresie 24 miesięcy od daty ich sporządzenia. Aktualizacji może podlegać nie
więcej niż 30% zamówionych ilości do wykonania operatów. Aktualizacja będzie dokonana w
ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 10.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny

umownej  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy z  powodu  okoliczności,  leżących  po  stronie
Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny
umownej  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny
umownej za każdy dzień zwłoki  w wykonaniu usługi,  licząc od dnia następnego po upływie
terminu umownego.

4. Strony ustalają,  że Zamawiający ma prawo do potrącania  kar  umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 11.
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia

innym  podmiotom. 
§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13.

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.
Umowa niniejsza  sporządzona została  w 3  (trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach,   z  których  2
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

Zamawiający: Wykonawca: 


	U M O W A NR …..

