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Piotrków Trybunalski: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości. 

Numer ogłoszenia: 6613 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 

operatów szacunkowych nieruchomości.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania są 

wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jedna 

nieruchomość na terenie gm. Wolbórz obr. Polichno 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, - ustalenia wartości 

nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, - ustalenia wartości nieruchomości do 

http://www.bip.piotrkow.pl/


sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie, - 

ustalenia wartości nieruchomości do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, użytkowanie i trwały 

zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - 

nabycia nieruchomości pod inwestycje i w zasoby, - ustalenia 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 - ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za 

działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie 

nieruchomości na cele publiczne - określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem 

przynależnym i ułamkową częścią gruntu do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste, - określenia 

wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, - określenia wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu 

użytkownikowi wieczystemu, - określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa 

użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu użytkownikowi wieczystemu, w tym 

określenia wartości podziemnej infrastruktury, - określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia 

opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale, - określenia 

wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich 

wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 

budową urządzeń infrastruktury technicznej, - ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego, - ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, a 

także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu. Operaty szacunkowe wykorzystane będą w 

postępowaniach cywilno-prawnych oraz postępowaniach administracyjnych. 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, - ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do 

wniesienia w formie aportu do spółek, - ustalenia wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania 

darowizny wraz z wyliczeniem nakładów poniesionych przez osoby trzecie, - ustalenia wartości nieruchomości 

do: oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych 

z tytułu nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - nabycia nieruchomości pod inwestycje i 

w zasoby, - ustalenia 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 - ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod 

drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod 

budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne Rok 2013 - ilość operatów 

nieruchomości niezabudowane 167 nieruchomości zabudowane 13 nieruchomości zabudowane z rozliczeniem 

nakładów 6 nieruchomości niezabudowane z ogrodzeniem, szopą, itp. 28 do wyliczenia odpłatności za 

ustanowienie służebności drogi koniecznej 3 do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu 6 

CZĘŚĆ II. - określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym i 

ułamkową częścią gruntu do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste, Rok 2013 - ilość operatów 

Lokale 90 CZĘŚĆ III. - określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa 

użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, - określenia 

wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży 

prawa własności gruntu użytkownikowi wieczystemu, - określenia wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu 

użytkownikowi wieczystemu, w tym określenia wartości podziemnej infrastruktury, Rok 2013 - ilość operatów 

Nieruchomości gruntowe 57 Nieruchomości gruntowe wraz z infrastrukturą podziemną - CZĘŚĆ IV. - 

określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości przed podziałem i po podziale, - określenia wartości nieruchomości gruntowych przed 

wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, Rok 2013 

- ilość operatów Nieruchomości gruntowe (podział) 2 Nieruchomości gruntowe (infrastruktura) 200 CZĘŚĆ V. - 

ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - ustalenia wartości 

nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, Rok 2013 - ilość operatów Nieruchomości 

gruntowe 126 Nieruchomości zabudowane 1 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 toku obliczeń i wyniku końcowego. Treść operatu szacunkowego 

winna być napisana czcionką Arial, rozmiar czcionki co najmniej 11. 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 jednolity: 

Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 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.) - 

ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) - 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), - ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 

1459 ze zm.), - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - ustawą z 

dnia 13 października1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 

133, poz.872 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, II, III, IV i V może zostać przedłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy złożony przed 

upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w 

stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 1. Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zostanie przez 

zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) 

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości stosownie 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 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 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. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - zostanie przez zamawiającego uznany 

za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) Wykaz co najmniej dwóch 

zamówień (wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na 

łączną kwotę tych zamówień co najmniej 30 000,00 PLN - wg załącznika nr 6. b) Dokumenty 

potwierdzające, że usługi wyszczególnione w załączniku nr 6 zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 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. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 3. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w 

przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami - 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. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 4. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży: a) 

kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 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. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  



 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika 

nr 1. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 3. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 

kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - wg załącznika nr 5. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 6. Oświadczenie o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 



IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków 

Trybunalski punkt informacyjny. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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, - ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do 

spółek, - ustalenia wartości nieruchomości do sprzedaży oraz odwołania darowizny wraz z wyliczeniem 

nakładów poniesionych przez osoby trzecie, - ustalenia wartości nieruchomości do: oddania w 

użytkowanie wieczyste, użyczenie, użytkowanie i trwały zarząd oraz do ustalenia opłat rocznych z tytułu 

nabycia prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - nabycia nieruchomości pod inwestycje i w 

zasoby, - ustalenia 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 - 

ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki 

zajęte pod drogi publiczne, za działki przeznaczone pod budowę lub rozbudowę dróg, za wywłaszczenie 

nieruchomości na cele publiczne Rok 2013 - ilość operatów nieruchomości niezabudowane 167 



nieruchomości zabudowane 13 nieruchomości zabudowane z rozliczeniem nakładów 6 nieruchomości 

niezabudowane z ogrodzeniem, szopą, itp. 28 do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności 

drogi koniecznej 3 do wyliczenia odpłatności za ustanowienie służebności przesyłu 6. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II. - określenia wartości 

rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu do 

sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste, Rok 2013 - ilość operatów Lokale 90. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III. - określenia wartości 

rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, - określenia wartości rynkowej prawa 

własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności 

gruntu użytkownikowi wieczystemu, - określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i 

wartości prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności gruntu użytkownikowi 

wieczystemu, w tym określenia wartości podziemnej infrastruktury, Rok 2013 - ilość operatów 

Nieruchomości gruntowe 57 Nieruchomości gruntowe wraz z infrastrukturą podziemną -. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ IV. -określenia wartości 

nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

przed podziałem i po podziale, -określenia wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem 



urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, Rok 2013 

- ilość operatów Nieruchomości gruntowe (podział) 2 Nieruchomości gruntowe (infrastruktura) 200. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych 

nieruchomości.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ V. - ustalenia wartości 

gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - ustalenia wartości nieruchomości do 

aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, Rok 2013 - ilość operatów Nieruchomości gruntowe 126 

Nieruchomości zabudowane 1. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


