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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości. 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 70000000-1 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Przedmiotem opracowania są wyceny nieruchomości położonych  w granicach administracyjnych 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczone do celów: 

zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,  
zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, 
stacjami transformatorowymi, garażami i innymi,  
ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, 
ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny  wraz z 
wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie,  
ustalania wartości nieruchomości do uwłaszczenia, użyczenia, użytkowania  
i trwałego zarządu,  
nabycia nieruchomości  pod inwestycje i w zasoby, 
ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
ustalenie wartości nieruchomości do jej zwrotu, 
ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, 
ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,  
ustalenia wartości gruntu do naliczenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania 
wieczystego, 
ustalenia wartości nieruchomości do zamiany 

a także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu oraz uczestniczenia  
w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w przypadku złożenia przez 
użytkownika wieczystego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest 
uzasadniona w innej wysokości.  
Szacunkowa wielkość zamówienia do celów: 
CZĘŚĆ I.  

zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,  
zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, 
stacjami transformatorowymi, garażami i innymi,  
ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, 
ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz z wyliczeniem 
nakładów poniesionych przez osoby trzecie,  
ustalania wartości nieruchomości do uwłaszczenia, użyczenia, użytkowania  
i trwałego zarządu,  
nabycia nieruchomości  pod inwestycje i w zasoby, 
ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo 
zwiększenia wartości nieruchomości, 
ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, 
ustalenia wartości nieruchomości do zamiany 



  
nieruchomości niezabudowane; w roku 2009: 23, w roku 2010:  121 
nieruchomości zabudowane: w roku 2009: 1, w roku 2010:  24 
nieruchomości zabudowane z rozliczeniem nakładów: w roku 2010: 6 

     nieruchomości niezabudowane z ogrodzeniem, szopą, itp.: w roku 2009: 1, w roku 2010:  22 
do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności drogi koniecznej : w roku 2009: 1, w roku 2010: 
3.  
do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu:  w roku 2009: 3, w roku 2010: 
 7.  
CZĘŚĆ II.  

ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
ustalenia wartości gruntu do naliczenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania 
wieczystego, 
ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,  

nieruchomości niezabudowane:  w roku 2009: 20, w roku 2010: 80. 
Przedmiotem wycen będą nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski, Skarbu 
Państwa, Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu, osób fizycznych i prawnych, oraz 
nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. 
Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest 
sporządzany na piśmie, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych 
czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie 
nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje 
niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym 
wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, 
przedstawienia w toku obliczeń i wyniku końcowego.  

Operat winien zawierać dokumentację fotograficzną. 

Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości z udziałem stron. 

Wyciąg z wykonanego operatu winien być przekazany z zachowaniem zasady poufności, organowi 
prowadzącemu kataster nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia jego sporządzenia.  

Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę 
posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane 
przedstawienie zaświadczenia). 

Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie  z: 

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 
2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie  wyceny 
nieruchomości i  sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) 

1. Termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 4 tygodnie od zgłoszenia 
rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego. 

2. Termin realizacji usług wymienionych w części I oraz II może zostać przedłużony przez 
Zamawiającego nie więcej jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że uchybienie 
terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. 

OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2010 r.  
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej tj. stosownie do zapisów art. 174 ust. 7 ustawy z dn. 21 



sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
b)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat            i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 5 

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz            z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakres wykonywanych przez nich czynności, tj.: osoby posiadające uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości stosowanie do przepisów zawartych w dziale V – 
„działalność zawodowa                  w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” w rozdziale 1 
– „rzeczoznawstwo majątkowe” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami       (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych oraz wykaz osób, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć      w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych 
uprawnień – wg załącznika nr 4; 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 

a) polisa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności cywilnej za szkody wyrządzone          w związku z wykonaniem 
czynności zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości, 

4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie            art. 24 ust 1 
oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3; 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo 

nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia         i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 18.11.2009 r.  do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 18.11.2010 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 



30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 09.11.2010 r. Numer: 201309-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Maria Grzegorzewska, tel. 044 732-18-51 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 


