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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
200.000 € na wykonanie 15 operatów szacunkowych dotyczących określenia 

wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 
położonych w Radomiu. 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 19.10.2012r.    
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
� numer ogłoszenia: 409268.-2012 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka - Gmina Miasta Radomia 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620288, 3620283, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie 
15 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu. 
II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 15 operatów szacunkowych dotyczących określenia 
wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu. 
Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR. 

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.30.00.00-4 
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki. 

1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego, znak sprawy 
BZP.271.1121.2012.AP na wykonanie 26 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości 
rynkowej nieruchomości położonych w Radomiu stanowiących własność Skarbu Państwa, udzielonego  
w dniu 20.07.2012r., przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, było przewidziane  
w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego (ogłoszonego na stronie UZP pod nr 202696-2012  
w dniu 14.06.2012r.), jest zgodne z przedmiotem jego zamówienia, nie przekracza 50% wartości 
zamówienia podstawowego w wysokości 10 400,00 zł netto i polega na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień.  

Powyższa przesłanka pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie  
z przepisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r., Nr 113,  
poz. 759 z późń. zm.). Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki 
(…) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług (…) zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
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jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (…),  
a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Nazwa (firma): Virum Properties Joanna Szabłowska-Chann 

Adres pocztowy: ul. Modlińska 61 
Miejscowość: Warszawa  Kod pocztowy: 03-190  Województwo: mazowieckie 

 

 

 

 


