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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 209.000 € na usługę wykonania 2 operatów 

szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi. 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 03.03.2016r. 
 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
numer ogłoszenia: 48078-2016 
 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Gmina Miasta Radomia  
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 48 3620288, 3620283; 
Tel./Fax: 48 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.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę 
wykonania 2 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonanie 2 operatów szacunkowych, ustalającego wartość 
rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Radomiu, przy ul. Królowej 
Jadwigi oznaczonej jako: działka nr 350/226 o pow. 2 ha 5856 m² KW RA1R/00109537/1 (obr. 0020, 
ark. 3) oraz działka nr 350/229 o pow. 1059 m² KW RA1R/00109538/8 (obr. 0020, ark. 3) - celem 
przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użytkowania wieczystego w/w 
działek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 EUR 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.30.00.00-4 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 21. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 

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: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
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III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje minimum 
jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą aktualne 
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015r.  
poz. 1774 z późn. zm.). 

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1 i III.4.1.2. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć: 

 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 do 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;  

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

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u stawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

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:  
1) 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 

2) 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 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, zawierające informacje na temat: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na zasoby 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw (firm). Jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych powyżej, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 Cena – 90 
 Termin wykonania zamówienia - 10  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski  
w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, 
pokój nr 189 – I piętro) 26-610 Radom, w  godzinach od 7.30 do 15.30 

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

Data: 11/03/2016 roku do godz. 13:30. 

Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro). 

http://www.bip.radom.pl/
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. 

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. 


