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BZP.271.1.1224.2016.EF 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego 

nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Malczewskiego, ogłoszonego w 
dniu 05.01.2016r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 3670 - 2016).  
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

 
PYTANIE NR 1: 

Jaki jest cel wyceny? W SIWZ brak tej informacji. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności wraz z częściami składowymi 
nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. 

PYTANIE NR 2: 

Jaki jest właściwy nr KW nieruchomości będącej przedmiotem wyceny? W SIWZ podano  
KW RA1R/00029822/1, która obejmuje nieruchomość przy ul. Limanowskiego 29, dawny Browar 
Saskiego. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: 

Dla nieruchomości będącej przedmiotem wyceny prowadzona jest księga wieczysta 
RA1R/00015773/1. 

 
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania, działając na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

 
I. W pkt III SIWZ zapis w brzmieniu:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 1 operatu szacunkowego, ustalającego wartość 
rynkową prawa własności wraz z częściami składowymi nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka nr 5/9, o pow. 3298 m2, KW RA1R/00029822/1 (obr. 0040 - Obozisko, ark. 32) położonej  
w Radomiu przy ul. Malczewskiego. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 1 operatu szacunkowego, ustalającego wartość 
rynkową prawa własności wraz z częściami składowymi nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
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działka nr 5/9, o pow. 3298 m2, KW RA1R/00015773/1 (obr. 0040 - Obozisko, ark. 32) położonej  
w Radomiu przy ul. Malczewskiego. 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności wraz z częściami składowymi 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

II. W § 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ zapis w brzmieniu:  

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania jednego operatu 
szacunkowego, ustalającego wartość rynkową prawa własności wraz z częściami składowymi 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 5/9 o powierzchni 3298m2, położonej przy  

ul. Malczewskiego (obr. 0040 - Obozisko, ark. 32), księga wieczysta RA1R/00029822/1. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem: 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania jednego operatu 
szacunkowego, ustalającego wartość rynkową prawa własności wraz z częściami składowymi 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 5/9 o powierzchni 3298m2, położonej przy  
ul. Malczewskiego (obr. 0040 - Obozisko, ark. 32), księga wieczysta KW RA1R/00015773/1. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 
Komisja proponuje przedłużyć termin składania ofert ustalając go na dzień: 20.01.2016r., godz. 
10:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2016r., godz. 10:30. 

W związku ze zmianą terminu Komisja proponuje dokonać również modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
14.01.2016r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej 
w Radomiu przy ul. Malczewskiego,  

znak BZP.271.1.1224.2015.EF” oraz „Nie otwierać przed 14.01.2016r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
20.01.2016r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej 
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w Radomiu przy ul. Malczewskiego, 

znak BZP.271.1.1224.2015.EF” oraz „Nie otwierać przed 20.01.2016r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem 
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym 
terminie. 

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. 
Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 14.01.2016r.  
o godz. 10:30. 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. 
Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 20.01.2016r.  

o godz. 10:30. 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


