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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)  

na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 
Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 

 
 
 

I. Zamawiaj ący: 
 

Gmina Miasta Radomia  
REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających, tj. Gminę Miasta Radomia oraz Skarb 
Państwa 
Prowadz ący spraw ę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
fax.(0-48)  36-20-280 

 

Adres pocztowy : ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Adres poczty elektronicznej, adres strony interneto wej:  
1. bzp@umradom.pl  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 
2. http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne (adres strony internetowej, na której umieszczane  

  są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu). 

  
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 71319000-7 - Usługi  biegłych) 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych (po 2 egz.) na okres 2 lat od 
dnia podpisania umowy. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) części. 

 
Część 1 zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie 28 operatów 
szacunkowych (po 2 egz.), dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości 
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. użytkowej do 500 m2, położonych na 
terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości gruntu, budynków i budowli) przeznaczonych do:  
 zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym; 
 nabycia do zasobu Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa; 
 zamiany, darowizny; 
 wynajęcia, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. w trybie przetargowym i bezprzetargowym, 
 oddania w trwały zarząd  
 
Operaty szacunkowe winny zawierać aktualny obmiar podstawowych parametrów funkcjonalno-użytkowych 
obiektu budowlanego (pow., kubatura) w zakresie niezbędnym do wykonania wyceny. 
Zamawiający prognozuje, że w trakcie trwania umowy zleci wykonanie 28 szt. operatów z czego: 26 szt. 
operatów dla potrzeb Gminy Miasta Radomia oraz 2 szt. operatów dla potrzeb Skarbu Państwa. 
 
Część 2 zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie 34 operatów 
szacunkowych (po 2 egz.), dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości 
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. użytkowej większej niż 500 m2, 
położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości gruntu, budynków i budowli) 
przeznaczonych do:  
 zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym; 
 nabycia do zasobu Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa; 
 zamiany, darowizny; 
 wynajęcia, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. w trybie przetargowym i bezprzetargowym, 
 oddania w trwały zarząd  
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Operaty szacunkowe winny zawierać aktualny obmiar podstawowych parametrów funkcjonalno-użytkowych 
obiektu budowlanego (pow., kubatura) w zakresie niezbędnym do wykonania wyceny. 
Zamawiający prognozuje, że w trakcie trwania umowy zleci wykonanie 34 szt. operatów z czego: 32 szt. 
operatów dla potrzeb Gminy Miasta Radomia oraz 2 szt. operatów dla potrzeb Skarbu Państwa. 
 
Informacje dodatkowe (dotyczy cz ęści 1 i 2 zamówienia): 
1.   Zamawiaj ący b ędzie powierzał sporz ądzanie operatów szacunkowych sukcesywnie, w miar ę 

pojawiania si ę konieczno ści dokonania wyceny, jako zamówienie cz ąstkowe. Wzór zamówienia 
cząstkowego stanowi Zał ącznik Nr 5 do SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mniejszej ilości operatów szacunkowych  
w zakresie wszystkich części zamówienia, nie mniejszej jednak niż 50%, a Wykonawcy nie przysługuje  
z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Całkowita wartość za przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia wynikała będzie  
z ilości faktycznie sporządzonych operatów.   

4. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamówieniu cząstkowym drogą mailową, na adres mailowy 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zamówienie cząstkowe na sporządzenie operatów szacunkowych  
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdza przyjęcie zamówienia 
do realizacji przez pokwitowanie odbioru zamówienia cząstkowego od pracownika Zamawiającego. 

6. Wykonawca ma obowiązek przyjęcia do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych od 
daty powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
pokwituje odbioru zamówienia cząstkowego w w/w terminie, za datę przekazania Wykonawcy zamówienia 
cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty powiadomienia przez Zamawiającego  
o zamówieniu cząstkowym, dokonanym zgodnie z pkt. 4. 

7. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

9. Operaty powinny być wykonane w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.), rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów 
szacunkowych (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późn. zm.) oraz ze szczególną starannością właściwą 
dla zawodowego charakteru tych czynności. 

11. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na własny 
koszt. 

12. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego istotne dokumenty wykorzystane przy ich 
sporządzeniu, w szczególności: odpisy lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny dokument 
stwierdzający prawa do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze i ewidencyjne, 
dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie wynagrodzenia. 

13. Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego zgodnie z treścią art. 156 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wykonawca na żądanie zamawiającego 
zobowiązany jest, bez wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego żądania, do umieszczenia 
przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, klauzuli potwierdzającej aktualność 
operatu szacunkowego wraz z analizą potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany 
uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami bądź uzasadnienia odmowy jej umieszczenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach przed 
organami administracyjnymi. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Wykonawcę w rozprawie, 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie usprawiedliwionej 
nieobecności oraz dostarczenia pisemnej odpowiedzi na zarzuty dotyczące sporządzonego operatu 
szacunkowego we wskazanym przez Zamawiającego terminie ( bez dodatkowego wynagrodzenia). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu 
szacunkowego, na pisemne żądanie przedstawione przez Zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

16. Wykonawca ma obowiązek złożyć przed podpisaniem umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem 
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niniejszej umowy, a w przypadku, jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego 
z wykonawcą umową o pracę lub umową cywilno - prawną winien przedłożyć ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby zgodnie z art. 175 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.). 
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć nową polisę 
obowiązującą na dalszy okres. 
 

Zmiany postanowie ń umowy  
1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonej na podstawie przepisów z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na postawie nowych obowiązujących 
przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w pkt. 1 b) i c) mają bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt. 1 b) i c), Wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 
odpowiednie kalkulacje i dokumenty 

a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w pkt. 1 b) i c) wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia. 
7.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt. 6 nastąpi od dnia: 
a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do  

30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 
b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 

określonego w pkt. 7 a). 
 
 

IV. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych . 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 2 części zamówienia. Zamawiający dokona oceny 
i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. 

VI. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym m owa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych.  

VII. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia: 24  miesi ące od dnia podpisania umowy.  
UWAGA! Umowa ulega przedłu żeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu odbio ru zamówienia 
cząstkowego, które zostało zlecone w okresie obowi ązywania umowy.  
 

IX. Warunki udziału w post ępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy : 
 

1. Nie podlegaj ą wykluczeniu: 
Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, które zostało dołączone do materiałów przetargowych. 
 

2. Spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu: 
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2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie określa w/w warunku. 
 

2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie określa w/w warunku. 
 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunków:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że  
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie z należytą starannością wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi w zakresie opracowania: 
− co najmniej 10 (dziesi ęciu) operatów szacunkowych nieruchomo ści (dla 1 cz ęści 

zamówienia), 
− co najmniej 15 (pi ętnastu) operatów szacunkowych nieruchomo ści (dla 2 cz ęści 

zamówienia). 
Wykaz usług, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej 
musi zawierać przedmiot (w tym ilość wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości), daty 
wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane. 
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna za spełnianie 
w/w warunku wykonanie przez Wykonawcę co najmniej 15 (pi ętnastu)  operatów  szacunkowych 
nieruchomości. 

 

Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż prace 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
− przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

− w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

b) dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)  
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający dopuszcza 
możliwość posłużenia się tą samą osobą. 
 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców  z post ępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń 
publicznych.  
Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

XI. Zamawiaj ący przewiduje nast ępujące fakultatywne podstawy wykluczenia  określone w ustawie Prawo 
zamówień publicznych:  

1. w art. 24 ust. 5 pkt 1 

XII. Zamawiaj ący wymaga zło żenia nast ępuj ących o świadcze ń w celu wst ępnego potwierdzenia, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa runki udziału w post ępowaniu. 
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
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potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  
- w formie zał ącznika nr 1 do oferty.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
w pkt. XII. 1 niniejszej SIWZ.   
 

XIII. Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej.  
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy - na druku, który zostanie dołączony do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, zamieszczonej na stronie Zamawiającego. W/w oświadczenie winno być złożone 
w oryginale. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

XIV. Na potwierdzenie okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zam awiający wezwie 
Wykonawc ę, którego oferta została oceniona najwy żej, do zło żenia nast ępuj ących dokumentów:  
 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w ykonawcy z udziału w post ępowaniu, 

Zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępujących dokumentów: 

1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawc ę spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
dotycz ących zdolno ści technicznej lub zawodowej zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia 
nast ępujących dokumentów:  
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert – w formie zał ącznika nr 2 do SIWZ ; 

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– w formie zał ącznika nr 3 do SIWZ . 

3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. IX 2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 
wskazywać w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
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b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór 
został dołączony do materiałów przetargowych – w formie zał ącznika nr 2 do oferty.  

3.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

3.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. XIV.1.1. 

4. Informacja dla wykonawców, którzy maj ą siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.   
 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  XIV.1:  
4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zostanie wezwany do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów określonych w pkt. XIV SIWZ potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowe dokumenty dla swej skuteczności powinny zostać dostarczone do 
siedziby Zamawiającego w formie pisemnej w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  
z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 

7. Inne dokumenty nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV. 
7.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – 

w formie zał ącznika nr 3 do oferty.  

7.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 
o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie zał ącznika 
nr 4 do oferty.  

XV. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń  
i dokumentów, a tak że osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 
http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 
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2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422, z 2015r., poz. 1844 oraz  
z 2016r., poz. 147 i 615); 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  
i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie 
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 
ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp, wystarczające jest ich przeslanie faksem lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

8. W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku 
z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy 
korespondencji: 
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą  

w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
h) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań będzie 
zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl.  

11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  
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Emilia Faryna 
fax. (48) 36-20-289 
e-mail: e.faryna@umradom.pl 

XVI. Wadium 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. Termin zwi ązania ofert ą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku 
polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, 
na formularzach zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. 
Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać 
wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 
sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XII, XIII i XIV, muszą 
być podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby, jeżeli do reprezentowania 
wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy 
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisującego. 

6. Pełnomocnictwo  osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania  
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.  

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu 
wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo braku zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku  
z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 
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13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego  
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada  
w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną 
osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie 
zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby, jeżeli  
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego 
nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę  
do przedłożenia jego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

15. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy 
wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia musz ą zostać 
wskazane w ofercie.  

15. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą pisemnego pełnomocnictwa lub 
pełnomocnictw.  

15.2.1. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba     
trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 
dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie 
(podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 

15.2.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

15.2.3. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 
wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 
zamawiający odrzuci.  

15.2.4. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  
z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 
określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 
podpisania umowy. 

15.2.5. Oferta składana w ramach działalno ści gospodarczej prowadzonej w oparciu  
o umow ę spółki cywilnej stanowi ofert ę wspóln ą. Ofertę taką podpisują wszyscy 
wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 
trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 
wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 
upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do 
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną  
za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

15.2.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII.1 niniejszej SIWZ składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
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wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 – w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załącznik nr 1 wymieniony  
w pkt. XII niniejszej specyfikacji. 

15.2.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców należy 
odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć 
samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. XIII niniejszej SIWZ, w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.3. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 
lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

   16.1. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem,  
iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż  
w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie 

16.2. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,  
iż zastrzeżone informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż  
w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty.  

16.4. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4  

16.5. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.1 niniejszej SIWZ nie 
wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem 
lub odrzuceniem jego oferty. 

16.6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

17. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać:  

• cenę  

Brak wskazania powy ższej informacji b ędzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej  
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18. Zamawiaj ący wymaga zło żenia wraz z ofert ą (na dan ą część zamówienia) 1 (jednego) 
egzemplarza projektu operatu szacunkowego , sporz ądzonego przez osob ę posiadaj ącą 
uprawnienia rzeczoznawcy maj ątkowego w zakresie szacowania  nieruchomo ści okre ślone  
w art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gosp odarce nieruchomo ściami (t.j. Dz.U.  
z 2018r., poz. 121 z pó źn. zm.).  Osoba ta zostanie wskazana w „Wykazie osób, które będą 
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uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, o którym mowa w pkt. XIV 2.2 SIWZ (do którego 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).  

Nieprzedło żenie projektu operatu wraz z ofert ą będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako 
niezgodnej z tre ścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

UWAGA! 

1) Przedstawiany projekt operatu szacunkowego winie n zosta ć złożony w formie oryginału 
albo kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem na ka żdej zapisanej stronie przez 
Wykonawc ę lub osob ę przez niego upowa żnion ą (formuła „za zgodno ść z oryginałem” 
oraz czytelny podpis lub piecz ątka imienna i podpis).  

2) Dane niezb ędne do sporz ądzenia projektów operatów szacunkowych zawarte s ą  
w załącznikach nr 4a do SIWZ (dla poszczególnych cz ęści zamówienia). 

 

19. W sytuacji, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku 
podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 
przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług, czy 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

XIX. Miejsce i termin składania ofert 

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  06.09.2018r.  
do godz. 10:00. 

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

"Oferta na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść 
Gminy Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych, 

 

znak BZP.271.1.533.534.2018.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 06.09.2018 r. godz. 10:30” 
 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I pi ętro) , oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy , 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi by ć złożone w formie pisemnej oraz 

podpisane  własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 
W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu 
określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawiera ć informacj ę w jakim zakresie oferta zostaje 
zmieniana  (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej 
treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza 
oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy). 

6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie  
z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. XIX.5 niniejszej SIWZ, zamawiający uzna te 
działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu 
określonym przez Zamawiającego. 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 

7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. XIX.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną –  
w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 
Wykonawcę, jako niezgodne z treścią ustawy. 

8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany. 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

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 06.09.2018r. o godz. 10:30.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi 
stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy 
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert 
zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach. 

XXI. Sposób obliczenia ceny  

1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które złożył ofertę, opisanych w pkt. 
III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 19 SIWZ.  

 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.19 SIWZ W ykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po 
stronie Zamawiaj ącego . Zamawiaj ący w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usł ug, który miałby obowi ązek rozliczy ć 
zgodnie z tymi przepisami.  

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do  
1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:  
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);  
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);  
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 
zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 
przedstawionymi zasadami. 

3. Opis obliczenia ceny ofertowej dla poszczególnych części: w kolumnie 1 należy wpisać wartość za 
jeden operat, natomiast w kolumnie 3 wartość za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,  
tj. iloczyn kwoty za 1 operat - z kolumny 1 oraz przewidywanej maksymalnej ilości operatów -  
z kolumny 2. W wierszu „Wartość za całość przedmiotu zamówienia SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy 
wpisać słownie kwotę z kolumny 3. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej dla poszczególnych części zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty 
jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym m. in.: koszty za odpisy 
lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny dokument stwierdzający prawa do nieruchomości, 
wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze i ewidencyjne, dokumentację fotograficzną. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w pkt XXIII. 
7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą zmianom. 
8. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,  

w stosunku do których zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić (zapłacić) należności 
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publicznoprawne z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, zdrowotnej, Fundusz Pracy oraz 
zaliczkę na podatek dochodowy, zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również te należności. 
W przypadku wybrania oferty złożonej przez takiego wykonawcę, wynagrodzenie do zapłaty  
na rachunek wskazany przez wykonawcę zostanie odpowiednio pomniejszone o w/w należności 
publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany będzie zamawiający. W takim przypadku łączne 
finansowe zobowiązanie zamawiającego (tj. wynagrodzenie wykonawcy przekazane na rachunek 
oraz związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek) wynikające z tytułu zawartej  
z wykonawcą umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zaoferowanej ceny ofertowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XXII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
zamawiaj ącym a wykonawc ą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert  dla ka żdej cz ęści zamówienia. 

1. Oferty spełniaj ące formalne wymagania, okre ślone w niniejszej SIWZ, b ędą oceniane według 
nast ępujących kryteriów:  

- Cena                    60% - maksymalnie 60 punktów  

- Jakość projektu         40% - maksymalnie 40 punktów 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1. Ocena dla każdej części zamówienia w zakresie kryterium „Cena”  będzie dokonywana na 
podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: liczba punktów 
możliwych do uzyskania – 60 pkt. 

 

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt. 

gdzie:   
PC – ilość punktów za kryterium cena, 
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 
Cb – cena badanej oferty. 

 
2.2. Ocena dla każdej części zamówienia w zakresie kryterium „Jako ść projektu”  będzie 
dokonywana na podstawie złożonego wraz z ofertą projektu operatu szacunkowego - liczba punktów 
możliwych do uzyskania – 40 pkt. 

  
W ramach kryterium „Jakość projektu”, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 1 (jednego) 
projektu operatu szacunkowego, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia 
rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania  nieruchomości  określone w art. 193 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).   
 
Przedstawiany projekt operatu szacunkowego winien zostać złożony w formie oryginału albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub osobę 
przez niego upoważnioną (formuła „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis lub pieczątka 
imienna i podpis). 
 
Projekty operatów szacunkowych obejmują: 
  

   a) dla 1 cz ęści zamówienia  
nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, parterowym, 
niepodpiwniczonym wykonanym w technologii drewnianej o pow. zabudowy 109 m2 oraz budynkiem 
mieszkalnym jednokondygnacyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym w technologii 
drewnianej o pow. zabudowy 38 m2  i łącznej pow. zabudowy 147 m2 położoną w Radomiu przy  
ul. Walerego Wróblewskiego 10, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia jako 
działka Nr  113 o pow. 595m2 (Obr. 0101 Glinice 1, ark. 143) stanowiącą współwłasność Gminy 
Miasta Radomia do 1/2 części. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej  
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Nr RA1R/00000793/9. Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności udziału 
Gminy Miasta Radomia (1/2 części) w nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu ustalenia ceny 
jej zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

b) dla 2 cz ęści zamówienia 
nieruchomość zabudowaną położoną w Radomiu przy ul. Siennej 7/9, oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków miasta Radomia jako działka Nr  8 o pow. 1279m2 (Obr. 0041-Śródmieście 1, 
ark. 43) dla której urządzono księgę wieczystą Nr RA1R/00068194/4, stanowiącą własność Gminy 
Miasta Radomia. Celem wyceny jest określenie   wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
gruntowej zabudowanej w celu ustalenia ceny jej zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Dane niezb ędne do sporz ądzenia projektów operatów szacunkowych zostały zawa rte  
w  Załącznikach Nr 4a do SIWZ (dla poszczególnych cz ęści zamówienia).  W związku  
z powy ższym, opracowanie operatu szacunkowego nie wymaga o ględzin nieruchomo ści 

 

Ocena oferty w kryterium jakość projektu: 
 
dla  1 i 2 części zamówienia  - polegać będzie na weryfikowaniu przedłożonego przez Wykonawcę 
projektu operatu szacunkowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 4b do SIWZ  – 
Karta weryfikacji formalnej projektu operatu szacunkowego. W każdej pozycji od I do X Karty, 
Wykonawca może uzyskać 1 albo  0 punktów  (1 – gdy wszystkie elementy są poprawne, 0 – gdy 
jeden lub więcej elementów jest błędnych). Maksymalna liczba punktów za projekt operatu 
szacunkowego uzyskana w Karcie to 10 punktów; 
                     
Punktacja w ramach kryterium jakość projektu zostanie obliczona wg wzoru: 

PJ  = 
maxJ

Jb
 × 40 pkt 

 
 

gdzie:  
PJ – ilość punktów w kryterium jakość projektu, 
Jb - ilość punktów za projekt operatu szacunkowego w badanej ofercie, 
Jmax- maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów za projekt operatu szacunkowego  
(10 pkt. - dla części 1 i 2 zamówienia)   
 

2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 
 

P= PC+PJ 
gdzie: P- ilość punktów 

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w ramach 

poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert. 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,  
z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
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9. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, 
traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki. 

10. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się 
w szczególności do następujących zasad: 

− w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie 
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; 

 
XXIV. Zamawiaj ący nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne j przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 
oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXVI. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy   
w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja,  
o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej. 
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  
5. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

8. Umowy w zakresie poszczególnych części zamówienia  zostaną zawarte na warunkach określonych 
odpowiednio dla danej części zamówienia w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do niniejszej SIWZ. 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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XXVII. Możliwo ść wykonania cz ęści zamówienia przez podwykonawców 

Zamawiający zastrzega, iż powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom jest 
niedopuszczalne w zakresie sporządzenia opinii o wartości nieruchomości. 
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale podwykonawców, 
zobowiązany jest do podania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 
oraz firm podwykonawców. 
Powierzenie przez wykonawcę (np. dokonanie wizji lokalnej w terenie bądź badanie ksiąg wieczystych) 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 
 

XXVIII. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki um owy albo wzór umowy 
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

XXX. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 
zamówienia.  
Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  
a. Odwołania  od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .  

b. Poinformowania Zamawiaj ącego  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c. Skargi do s ądu okr ęgowego  właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej. 
 

XXXI. Postanowienia ko ńcowe – zasady udost ępniania dokumentów; 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 
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XXXII. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Wzór umów. 
3. Formularze ofertowe. 
4. Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 
5. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów innego podmiotu, o którym mowa w punkcie XIV 3. 
6. Wykazy wykonanych usług, o których mowa w punkcie XIV 2.1 SIWZ 
7. Wykaz osób, o których mowa w punkcie XIV 2.2 SIWZ 
8. Wytyczne do sporządzenia projektów operatów szacunkowych 
9. Karta weryfikacji formalnej projektu operatu szacunkowego, o których mowa w punkcie XXIII 2.2 

SIWZ 
10. Wzór zamówienia cząstkowego, o którym mowa w punkcie III SIWZ 
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BZP.272……….…...2018.EF      

Załącznik nr 1a do SIWZ dla 1 cz ęści zamówienia  

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykona wcą na usług ę wykonania operatów 
szacunkowych nieruchomo ści poło żonych w Radomiu w zakresie 1 cz ęści zamówienia –  

GMINA MIASTA RADOMIA. 
 
Zawarta w dniu ………………. 2018r., pomiędzy: 
Gmin ą Miasta Radomia 
Reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego 
REGON 670223451 
NIP 796-28-17-529 
Zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………….. 
REGON: ………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 221.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.) 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych 

w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej do 500m2, położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości gruntu, 
budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia do 
zasobu, zamiany, darowizny, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, oddania w trwały zarząd 
(zgodnie z  załącznikiem nr 3 do umowy). 

2.  Zamawiający przewiduje zlecenie 26 szt. operatów szacunkowych, a Wykonawca  zobowiązuje się do ich 
wykonania. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.   
4. Umowa ulega przedłużeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu odbioru zamówienia cząstkowego, 

które zostało zlecone w okresie obowiązywania umowy. 
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mniejszej niż określonej w ust. 2 ilości 

operatów szacunkowych, nie mniej jednak niż 50%, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego. 

6.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności zapewnić 
wykonanie przedmiotu umowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami  określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treścią złożonej oferty. Oferta 
i SIWZ stanowią integralną część Umowy (załącznik nr 1 i 2). 

 
 

§ 2 
 

Wykonawca ma obowiązek złożyć przed podpisaniem umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy, a w przypadku, jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego 
z wykonawcą umową o pracę lub umową cywilno – prawną winien przedłożyć ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby zgodnie z art. 175 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ).  
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć nową polisę 
obowiązującą na dalszy okres. 

 
 
 
 
 

§ 3 
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1. Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych sukcesywnie, w miarę pojawienia 

się konieczności dokonania wyceny, jako zamówienie cząstkowe, jednak w ilości nie większej niż  
3 operaty miesięcznie. 

2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamówieniu cząstkowym drogą mailową, na adres mailowy 
Wykonawcy: ……………………………………….. 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zamówienie cząstkowe na sporządzenie operatów szacunkowych 
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdza przyjęcie 
zamówienia do realizacji przez pokwitowanie odbioru zamówienia cząstkowego od pracownika 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek przyjęcia do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych 
od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie pokwituje odbioru zamówienia cząstkowego w w/w terminie, za datę przekazania 
Wykonawcy zamówienia cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym, dokonanym zgodnie z ust. 2. 

 
     § 4 

 
1. Operaty szacunkowe zostaną sporządzone w wersji papierowej w ilości 2 egz. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatów szacunkowych zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.  zm.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości  
i sporządzania operatów szacunkowych ( Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późn. zm.) oraz ze 
szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego istotne dokumenty wykorzystane przy 
ich sporządzeniu, w szczególności: odpisy lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny 
dokument stwierdzający prawa do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze  
i ewidencyjne, dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie 
wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do operatu szacunkowego i w przypadku potwierdzenia 
aktualności operatu szacunkowego kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w umowy, aktualnego na dzień sporządzenia 
operatu szacunkowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na własny 
koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego 
operatu szacunkowego, na pisemne żądanie przedstawione przez Zamawiającego w terminie przez 
niego wskazanym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

7. Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach 
przed organami administracyjnymi. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Wykonawcę  
w rozprawie, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie 
usprawiedliwionej nieobecności oraz dostarczenia pisemnej odpowiedzi na zarzuty dotyczące 
sporządzonego operatu szacunkowego we wskazanym przez Zamawiającego terminie (bez 
dodatkowego wynagrodzenia). 

 
§ 5 

 
Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, zgodnie z treścią art. 156 ust.  
4 cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest, bez wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego 
żądania, do umieszczenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, klauzuli 
potwierdzającej aktualność operatu szacunkowego wraz z analizą potwierdzającą, że od daty jego 
sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których 
mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bądź uzasadnienia odmowy jej umieszczenia. 

 
         § 6 

 
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego oraz dostarczenia ich w tym terminie na 
własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

2. Odbiór prac nastąpi po wstępnej weryfikacji operatów przez Zamawiającego pod względem zgodności  
z zasadami i wymogami określonymi w cyt. ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy w terminie 14 dni od daty dostarczenia operatów przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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3. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji w operacie szacunkowym zostaną zauważone uchybienia, 
Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia  i wyznaczy mu dodatkowy termin na 
usunięcie uchybień wyceny, które zostaną zrealizowane na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia poprawionego operatu szacunkowego, aktualnego na datę 
przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o uchybieniach  
i dostarczenia go w tym terminie na adres siedziby wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

5. Pod pojęciem dostarczenia operatu szacunkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, należy 
rozumieć datę złożenia operatu w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 
30,  26-600 Radom. 

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną 
zauważone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku 
wyceny, Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć poprawiony operat, ze zmienioną datą sporządzenia 
operatu szacunkowego oraz datą określonej w nim wartości, aktualną na czas dokonania  poprawy 
operatu szacunkowego, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag. 

7. Zamawiający może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie 
oceny prawidłowości dostarczonego przez Wykonawcę operatu, o czym zawiadomi go na piśmie. 

 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za sporządzenie jednego operatu szacunkowego wynosi 
……………………. zł. brutto (słownie złotych: ……………………………..), w tym  należny podatek od 
towarów i usług VAT.  

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest podpisanie protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń i uwag przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za 
wykonanie operatu szacunkowego wystawionej/go na Gminę Miasta Radomia, reprezentowaną przez 
Prezydenta Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, w ciągu 7 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru operatu szacunkowego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej/go po protokolarnym odbiorze 
zamówienia cząstkowego, z zastrzeżeniem ust. 5. Wykonawca ma prawo wystawienia faktury/rachunku 
po spełnieniu warunku określonego w § 6 ust. 2. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 umowy, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy może wynieść, przy powierzeniu wykonania 26 szt. operatów 
szacunkowych, ……………. zł brutto (słownie złotych: ………………….), w tym należny podatek od 
towarów i usług VAT. 

  
 

§ 8 
 
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) 2 % wartości wynagrodzenia jednostkowego – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w wykonaniu 
każdego zamówienia cząstkowego nieprzekazanego w terminie określonym w §  6 ust. 1,   

b) 2% wartości wynagrodzenia jednostkowego: 
 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu uchybień każdego zamówienia cząstkowego,  

o których mowa w §  6 ust. 4, 
- niezłożenia pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 6. 

c) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę  
z obowiązku określonego w §  4 ust. 6 i ust. 7 w następstwie którego nastąpiło niekorzystne orzeczenie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody lub wyroku właściwego sądu uznającego operat 
szacunkowy jako sporządzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego. 

3. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej lub gdy kwota kary umownej przekracza kwotę 
należną Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku niewykonania lub nienależnego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
           § 9 
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1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w niżej wskazanych przypadkach: 

a) gdy opóźnienie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w  §  6 ust. 1, 4 i 6  oraz  prac, o których 
mowa  w § 5 umowy przekroczy 30 dni od daty określonej w umowie, 

b) gdy Wykonawca dwukrotnie nie odbierze zamówienia cząstkowego w wyznaczonym terminie, 
określonym w §  3 ust. 4 umowy, 

c) w przypadku trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karami umownymi, określonymi w  §  8 ust. 1a)  
i b) umowy, 

d) gdy Wykonawca naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające z aktów prawnych lub 
niniejszej umowy, 

e) gdy rzeczoznawca majątkowy utracił prawo do wykonywania zawodu lub Wykonawca skierował do 
realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień. 

2. Strony mają prawo rozwiązać za porozumieniem niniejszą umowę w przypadku, gdy  występują inne 
okoliczności, nie dające się przewidzieć w dniu zawarcia umowy (np. choroba Wykonawcy i inne zdarzenia 
losowe), które uniemożliwiają Wykonawcy realizację niniejszej umowy przez okres powyżej 30 dni 
kalendarzowych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich 
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

  
       § 10 

 
1. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie nazwy, siedziby i/lub adresu 

korespondencyjnego (e-maila), rachunków bankowych. 
3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 
4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §  7 ust. 1, w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na postawie nowych obowiązujących przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 4 b) i c) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 b) i c), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje  
i dokumenty 
a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 b) i c) wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia. 
10.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia: 

a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 
dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 

b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
określonego w ust. 10 a). 
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 § 11 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
 
Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny miejsca siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 
Zamawiający. 
 
…………………..….…......................                                                       …………….……..….….................... 
          Wykonawca                                                                                                         Zamawiaj ący 
 
                                                       ..........…………………..…………......... 
                                                                       Skarbnik Miasta 
 
 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu,  
w związku z prowadzonym przez w/w Urząd  Elektronicznym  Rejestrem Umów  zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.) .) oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
............................................ 
           Wykonawca  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu,  
ul. Kilińskiego 30, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 
        - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) 
 
Źródło finansowania: 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami: 
– zadania własne Gminy -   dz. 700, rozdz. 70005 § 4390 GW 
 
2018r. - ……………… 
2019r. - ………………… 
2020r. - ………………… 
 
 
 
 BZP.272……….…...2018.EF      
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Załącznik nr 1b do SIWZ dla 1 cz ęści zamówienia  

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykona wcą na usług ę wykonania operatów 
szacunkowych nieruchomo ści poło żonych w Radomiu w zakresie 1 cz ęści zamówienia –  

SKARB PAŃSTWA. 
 
Zawarta w dniu ………………. 2018r., pomiędzy: 
Skarb Państwa 
Reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego 
REGON 670223451 
NIP 796-28-17-529 
Zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………….. 
REGON: ………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 221.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.) 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych 

w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej do 500m2, położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości gruntu, 
budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia do 
zasobu, zamiany, darowizny, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, oddania w trwały zarząd 
(zgodnie z  załącznikiem nr 3 do umowy). 

2.  Zamawiający przewiduje zlecenie 2 szt. operatów szacunkowych, a Wykonawca  zobowiązuje się do ich 
wykonania. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.   
4. Umowa ulega przedłużeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu odbioru zamówienia cząstkowego, 

które zostało zlecone w okresie obowiązywania umowy. 
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mniejszej niż określonej w ust. 2 ilości 

operatów szacunkowych, nie mniej jednak niż 50%, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego. 

6.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności zapewnić 
wykonanie przedmiotu umowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treścią złożonej oferty. Oferta 
i SIWZ stanowią integralną część Umowy (załącznik nr 1 i 2). 

 
 

§ 2 
 

Wykonawca ma obowiązek złożyć przed podpisaniem umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy, a w przypadku, jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego 
z wykonawcą umową o pracę lub umową cywilno – prawną winien przedłożyć ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby zgodnie z art. 175 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ).  
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć nową polisę 
obowiązującą na dalszy okres. 

 
 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych sukcesywnie, w miarę pojawienia 
się konieczności dokonania wyceny, jako zamówienie cząstkowe, jednak w ilości nie większej niż  
1 operat miesięcznie. 
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2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamówieniu cząstkowym drogą mailową, na adres mailowy 
Wykonawcy: ……………………………………….. 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zamówienie cząstkowe na sporządzenie operatów szacunkowych 
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdza przyjęcie 
zamówienia do realizacji przez pokwitowanie odbioru zamówienia cząstkowego od pracownika 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek przyjęcia do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych 
od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie pokwituje odbioru zamówienia cząstkowego w w/w terminie, za datę przekazania 
Wykonawcy zamówienia cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym, dokonanym zgodnie z ust. 2. 

 
     § 4 

 
1. Operaty szacunkowe zostaną sporządzone w wersji papierowej w ilości 2 egz. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatów szacunkowych zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.  zm.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości  
i sporządzania operatów szacunkowych ( Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późn. zm.) oraz ze 
szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego istotne dokumenty wykorzystane przy 
ich sporządzeniu, w szczególności: odpisy lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny 
dokument stwierdzający prawa do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze  
i ewidencyjne, dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie 
wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do operatu szacunkowego i w przypadku potwierdzenia 
aktualności operatu szacunkowego kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w umowy, aktualnego na dzień sporządzenia 
operatu szacunkowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na własny 
koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego 
operatu szacunkowego, na pisemne żądanie przedstawione przez Zamawiającego w terminie przez 
niego wskazanym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

7. Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach 
przed organami administracyjnymi. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Wykonawcę  
w rozprawie, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie 
usprawiedliwionej nieobecności oraz dostarczenia pisemnej odpowiedzi na zarzuty dotyczące 
sporządzonego operatu szacunkowego we wskazanym przez Zamawiającego terminie (bez 
dodatkowego wynagrodzenia). 

 
§ 5 

 
Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, zgodnie z treścią art. 156 ust.  
4 cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest, bez wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego 
żądania, do umieszczenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, klauzuli 
potwierdzającej aktualność operatu szacunkowego wraz z analizą potwierdzającą, że od daty jego 
sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których 
mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bądź uzasadnienia odmowy jej umieszczenia. 

 
         § 6 

 
 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego oraz dostarczenia ich w tym terminie na 
własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

2. Odbiór prac nastąpi po wstępnej weryfikacji operatów przez Zamawiającego pod względem zgodności  
z zasadami i wymogami określonymi w cyt. ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy w terminie 14 dni od daty dostarczenia operatów przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

3. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji w operacie szacunkowym zostaną zauważone uchybienia, 
Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia  i wyznaczy mu dodatkowy termin na 
usunięcie uchybień wyceny, które zostaną zrealizowane na koszt Wykonawcy. 
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4. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia poprawionego operatu szacunkowego, aktualnego na datę 
przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o uchybieniach  
i dostarczenia go w tym terminie na adres siedziby wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

5. Pod pojęciem dostarczenia operatu szacunkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, należy 
rozumieć datę złożenia operatu w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 
30,  26-600 Radom. 

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną 
zauważone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku 
wyceny, Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć poprawiony operat, ze zmienioną datą sporządzenia 
operatu szacunkowego oraz datą określonej w nim wartości, aktualną na czas dokonania  poprawy 
operatu szacunkowego, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag. 

7. Zamawiający może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie 
oceny prawidłowości dostarczonego przez Wykonawcę operatu, o czym zawiadomi go na piśmie. 

 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za sporządzenie jednego operatu szacunkowego wynosi 
……………………. zł. brutto (słownie złotych: ……………………………..), w tym  należny podatek od 
towarów i usług VAT.  

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest podpisanie protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń i uwag przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za 
wykonanie operatu szacunkowego wystawionej/go na Skarb Państwa reprezentowany przez 
Prezydenta Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, w ciągu 7 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru operatu szacunkowego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej/go po protokolarnym odbiorze 
zamówienia cząstkowego, z zastrzeżeniem ust. 5. Wykonawca ma prawo wystawienia faktury/rachunku 
po spełnieniu warunku określonego w § 6 ust. 2. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 umowy, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy może wynieść, przy powierzeniu wykonania 2 szt. operatów 
szacunkowych, ……………. zł brutto (słownie złotych: ………………….), w tym należny podatek od 
towarów i usług VAT. 

  
 

§ 8 
 
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) 2 % wartości wynagrodzenia jednostkowego – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w wykonaniu 
każdego zamówienia cząstkowego nieprzekazanego w terminie określonym w §  6 ust. 1,   

b) 2% wartości wynagrodzenia jednostkowego: 
 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu uchybień każdego zamówienia cząstkowego,  

o których mowa w §  6 ust. 4, 
- niezłożenia pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 6. 

c) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę  
z obowiązku określonego w §  4 ust. 6 i ust. 7 w następstwie którego nastąpiło niekorzystne orzeczenie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody lub wyroku właściwego sądu uznającego operat 
szacunkowy jako sporządzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego. 

3. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej lub gdy kwota kary umownej przekracza kwotę 
należną Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku niewykonania lub nienależnego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 
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§ 9 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w niżej wskazanych 
przypadkach: 

a) gdy opóźnienie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w  §  6 ust. 1, 4 i 6  oraz  prac, o których 
mowa  w § 5 umowy przekroczy 30 dni od daty określonej w umowie, 
b) gdy Wykonawca dwukrotnie nie odbierze zamówienia cząstkowego w wyznaczonym terminie, 

określonym w §  3 ust. 4 umowy, 
c) w przypadku trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karami umownymi, określonymi w  §  8 ust. 1a)  

i b) umowy, 
d) gdy Wykonawca naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające z aktów prawnych lub 

niniejszej umowy, 
e) gdy rzeczoznawca majątkowy utracił prawo do wykonywania zawodu lub Wykonawca skierował do 

realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień. 
2. Strony mają prawo rozwiązać za porozumieniem niniejszą umowę w przypadku, gdy  występują inne 

okoliczności, nie dające się przewidzieć w dniu zawarcia umowy (np. choroba Wykonawcy i inne zdarzenia 
losowe), które uniemożliwiają Wykonawcy realizację niniejszej umowy przez okres powyżej 30 dni 
kalendarzowych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich 
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

  
       § 10 

 
1. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie nazwy, siedziby i/lub adresu 

korespondencyjnego (e-maila), rachunków bankowych. 
3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 
4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §  7 ust. 1, w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na postawie nowych obowiązujących przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 4 b) i c) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 b) i c), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje  
i dokumenty 
a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 b) i c) wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia. 
10.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia: 

a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 
dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 

b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
określonego w ust. 10 a). 
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 § 11 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
 
Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny miejsca siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 
Zamawiający. 
 
…………………..….…......................                                                       …………….……..….….................... 
          Wykonawca                                                                                                         Zamawiaj ący 
                                                       ..........…………………..…………......... 
                                                                       Skarbnik Miasta 
 
 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu,  
w związku z prowadzonym przez w/w Urząd  Elektronicznym  Rejestrem Umów  zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.) .) oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
............................................ 
           Wykonawca  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu,  
ul. Kilińskiego 30, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 
        - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) 
Źródło finansowania: 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami: 
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -   dz. 700, rozdz. 70005 § 4390 PZ 
 
2018r. - ……………… 
2019r. - ………………… 
2020r. - ………………… 
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BZP.272……….…...2018.EF      

Załącznik nr 1c do SIWZ dla 2 cz ęści zamówienia  

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykona wcą na usług ę wykonania operatów 
szacunkowych nieruchomo ści poło żonych w Radomiu w zakresie 2 cz ęści zamówienia –  

GMINA MIASTA RADOMIA 
 
Zawarta w dniu ………………. 2018r., pomiędzy: 
Gmina Miasta Radomia 
Reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego 
REGON 670223451 
NIP 796-28-17-529 
Zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………….. 
REGON: ………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 221.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.) 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych  
w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej większej niż 500m2, położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości 
gruntu, budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia 
do zasobu, zamiany, darowizny, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, oddania w trwały zarząd 
(zgodnie  z  załącznikiem nr 3 do umowy). 

2. Zamawiający przewiduje zlecenie 32 szt. operatów szacunkowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
wykonania. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.   
4. Umowa ulega przedłużeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu odbioru zamówienia cząstkowego, 

które zostało zlecone w okresie obowiązywania umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mniejszej niż określonej w ust. 2 ilości operatów 

szacunkowych, nie mniej jednak niż 50 %, a Wykonawcy nie przysługuje  z tego tytułu roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności zapewnić 
wykonanie przedmiotu umowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treścią złożonej oferty. Oferta  
i SIWZ stanowią integralną część Umowy (załącznik nr 1 i 2). 

 
§ 2 

 
Wykonawca ma obowiązek złożyć przed podpisaniem umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy, a w przypadku, jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego 
z wykonawcą umową o pracę lub umową cywilno – prawną winien przedłożyć ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby zgodnie z art. 175 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r.  poz. 121 z późn. zm.).  
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć nową polisę 
obowiązującą na dalszy okres. 
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§ 3 
 

1. Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych sukcesywnie, w miarę pojawienia 
się konieczności dokonania wyceny, jako zamówienie cząstkowe, jednak w ilości nie większej niż  
3 operatów miesięcznie. 

2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamówieniu cząstkowym drogą mailową,na adres mailowy 
Wykonawcy: ……………………………………….. 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zamówienie cząstkowe na sporządzenie operatów szacunkowych  
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdza przyjęcie 
zamówienia do realizacji przez pokwitowanie odbioru zamówienia cząstkowego od pracownika 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek przyjęcia do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych od 
daty powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
pokwituje odbioru zamówienia cząstkowego w w/w terminie, za datę przekazania Wykonawcy zamówienia 
cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty powiadomienia przez Zamawiającego  
o zamówieniu cząstkowym, dokonanym zgodnie z ust. 2. 

 
§ 4 

 
1. Operaty szacunkowe zostaną sporządzone w wersji papierowej w ilości 2 egz. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatów szacunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatów szacunkowych ( Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późn. zm.) oraz ze szczególną starannością 
właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego istotne dokumenty wykorzystane przy ich 
sporządzeniu, w szczególności: odpisy lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny dokument 
stwierdzający prawa do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze i ewidencyjne, 
dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do operatu szacunkowego i w przypadku potwierdzenia aktualności 
operatu szacunkowego kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w umowy, aktualnego na dzień sporządzenia operatu 
szacunkowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na własny 
koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu 
szacunkowego, na pisemne żądanie przedstawione przez Zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

7. Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach przed 
organami administracyjnymi. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Wykonawcę w rozprawie, 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie usprawiedliwionej 
nieobecności oraz dostarczenia pisemnej odpowiedzi na zarzuty dotyczące sporządzonego operatu 
szacunkowego we wskazanym przez Zamawiającego terminie (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

 
§ 5 

 
Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, zgodnie z treścią  
art. 156 ust. 4 cyt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest, bez wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego 
żądania, do umieszczenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, klauzuli 
potwierdzającej aktualność operatu szacunkowego wraz z analizą potwierdzającą, że od daty jego 
sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa 
w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bądź uzasadnienia odmowy jej umieszczenia. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego oraz dostarczenia ich w tym terminie na własny 
koszt na adres wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

2. Odbiór prac nastąpi po wstępnej weryfikacji operatów przez Zamawiającego pod względem zgodności   
z zasadami i wymogami określonymi w cyt. ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy w terminie 14 dni od daty dostarczenia operatów przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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3. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji w operacie szacunkowym zostaną zauważone uchybienia, 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia i wyznaczy mu dodatkowy termin na usunięcie 
uchybień wyceny, które zostaną zrealizowane na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia poprawionego operatu szacunkowego, aktualnego na datę 
przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o uchybieniach  
i dostarczenia go na adres siedziby wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5.  

5. Pod pojęciem dostarczenia operatu szacunkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, należy rozumieć 
datę złożenia operatu w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,  26-600 
Radom. 

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną 
zauważone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku wyceny, 
Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć poprawiony operat, ze zmienioną datą sporządzenia operatu 
szacunkowego oraz datą określonej w nim wartości, aktualną na czas dokonania poprawy operatu 
szacunkowego, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag. 

7. Zamawiający może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny 
prawidłowości dostarczonego przez Wykonawcę operatu, o czym zawiadomi go na piśmie. 

 
§ 7 

 
1. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za sporządzenie jednego operatu szacunkowego wynosi ……. 

zł. brutto ( słownie złotych: …………………………………………), w tym należny podatek od towarów  
i usług VAT. 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,  bez zastrzeżeń i uwag przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za wykonanie 
operatu szacunkowego wystawionej/go na Gminę Miasta Radomia reprezentowaną przez Prezydenta 
Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
operatu szacunkowego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej/go po protokolarnym odbiorze 
zamówienia cząstkowego, z zastrzeżeniem ust. 5.  Wykonawca ma prawo wystawienia faktury/rachunku po 
spełnieniu warunku określonego w § 6 ust. 2. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 umowy, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy może wynieść, przy powierzeniu wykonania 32 szt. operatów szacunkowych, 
……………. zł brutto (słownie złotych: ………………….), w tym należny podatek od towarów i usług VAT. 

 
§ 8 

 
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) 2 % wartości wynagrodzenia jednostkowego – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w wykonaniu 
każdego zamówienia cząstkowego nieprzekazanego w terminie określonym w §  6 ust. 1,   

b) 2% wartości wynagrodzenia jednostkowego: 
 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu uchybień każdego zamówienia cząstkowego,  
o których mowa w §  6 ust. 4, 
- niezłożenia pisemnych wyjaśnień, o których mowa w §  4 ust. 6 

c) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z 
obowiązku określonego w § 4 ust. 6 i ust. 7 w następstwie którego nastąpiło niekorzystne orzeczenie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody lub wyroku właściwego sądu uznającego operat 
szacunkowy jako sporządzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego. 

3. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej lub gdy kwota kary umownej przekracza kwotę 
należną Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku niewykonania lub nienależnego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w niżej wskazanych przypadkach: 
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a) gdy opóźnienie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w  §  6 ust. 1, 4 i 6  oraz prac, o których 
mowa w § 5 umowy przekroczy 30 dni od daty określonej w umowie, 

b) gdy Wykonawca dwukrotnie nie odbierze zamówienia cząstkowego w wyznaczonym terminie, 
określonym w §  3 ust. 4 umowy, 
c) w przypadku trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karami umownymi, określonymi  w  §  8 ust. 1a)  
i b) umowy, 
d) gdy Wykonawca naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające z aktów prawnych lub 
niniejszej umowy, 
e) gdy rzeczoznawca majątkowy utracił prawo do wykonywania zawodu lub Wykonawca skierował do 
realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień. 

2. Strony mają prawo rozwiązać za porozumieniem niniejszą umowę w przypadku, gdy  występują inne 
okoliczności, nie dające się przewidzieć w dniu zawarcia umowy(np. choroba Wykonawcy i inne zdarzenia 
losowe), które uniemożliwiają Wykonawcy realizację niniejszej umowy przez okres powyżej 30 dni 
kalendarzowych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich 
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

  
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie nazwy, siedziby i/lub adresu 

korespondencyjnego (e-maila), rachunków bankowych. 
3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 
4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §  7 ust. 1, w przypadku:  
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

            b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na postawie nowych obowiązujących przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 4 b) i c) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 b) i c), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje  
i dokumenty 
a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
b) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 b) i c) wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia. 
10.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia: 

a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 
dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 

b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
określonego w ust. 10 a). 
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§ 11 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 12 
 
Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny miejsca siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 
Zamawiający. 
 
…………………..….…...........                                                                        …………….……..….…............... 
          Wykonawca                                                                                         Zamawiaj ący 
 
 
                                                       ..........…………………..…………......... 
                                                          Skarbnik Miasta 
 
 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu,  
w związku z prowadzonym przez w/w Urząd  Elektronicznym  Rejestrem Umów  zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.) .) oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
 
............................................ 
          Wykonawca  

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu,  
ul. Kilińskiego 30, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 
        - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) 
 
 
 
Źródło finansowania: 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
-  zadania własne Gminy – dz. 700, rozdz. 70005 § 4390 GW 
 
 
 
2018r. - ………………… 
2019r. - ………………... 
2020r. - ………………… 
 
 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 
BZP.272……….…...2018.EF      

Załącznik nr 1d  do SIWZ dla 2 cz ęści zamówienia  

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykona wcą na usług ę wykonania operatów 
szacunkowych nieruchomo ści poło żonych w Radomiu w zakresie 2 cz ęści zamówienia –  

SKARB PAŃSTWA. 
 
Zawarta w dniu ………………. 2018r., pomiędzy: 
Skarb Państwa 
Reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego 
REGON 670223451 
NIP 796-28-17-529 
Zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………………………………………….. 
REGON: ………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 221.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.). 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych 
w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej większej niż 500m2, położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości 
gruntu, budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia 
do zasobu, zamiany, darowizny, wynajęcia, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, oddania w trwały zarząd 
(zgodnie  z  załącznikiem nr 3 do umowy). 

2. Zamawiający przewiduje zlecenie 2 szt. operatów szacunkowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
wykonania. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. 2 lata od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.   
4. Umowa ulega przedłużeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu odbioru zamówienia  cząstkowego, 

które zostało zlecone w okresie obowiązywania umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mniejszej niż określonej w ust. 2 ilości   

operatów szacunkowych, nie mniej jednak niż 50 %, a Wykonawcy nie przysługuje  z tego tytułu roszczenie 
w stosunku do Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności zapewnić 
wykonanie przedmiotu umowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treścią złożonej oferty. Oferta 
i SIWZ stanowią integralną część Umowy (załącznik nr 1 i 2). 

 
§ 2 

 
Wykonawca ma obowiązek złożyć przed podpisaniem umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy, a w przypadku, jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego 
z wykonawcą umową o pracę lub umową cywilno – prawną winien przedłożyć ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby zgodnie z art. 175 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r.  poz. 121 z późn. 
zm.). W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć nową 
polisę obowiązującą na dalszy okres. 

 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych sukcesywnie, w miarę pojawienia 
się konieczności dokonania wyceny, jako zamówienie cząstkowe, jednak w ilości nie większej niż 1 operat 
miesięcznie. 

2. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamówieniu cząstkowym drogą mailową, na adres mailowy 
Wykonawcy: ……………………………………….. 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zamówienie cząstkowe na sporządzenie operatów szacunkowych  
w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdza przyjęcie 
zamówienia do realizacji przez pokwitowanie odbioru zamówienia cząstkowego od pracownika 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek przyjęcia do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie 3 dni roboczych od 
daty powiadomienia przez Zamawiającego o zamówieniu cząstkowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
pokwituje odbioru zamówienia cząstkowego w w/w terminie, za datę przekazania Wykonawcy zamówienia 
cząstkowego do realizacji, przyjmuje się 4 dzień roboczy od daty powiadomienia przez Zamawiającego  
o zamówieniu cząstkowym, dokonanym zgodnie z ust. 2. 

 
§ 4 

 
1. Operaty szacunkowe zostaną sporządzone w wersji papierowej w ilości 2 egz. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatów szacunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatów szacunkowych ( Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. z późn. zm.) oraz ze szczególną starannością 
właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego istotne dokumenty wykorzystane przy ich 
sporządzeniu, w szczególności: odpisy lub protokoły z badania księgi wieczystej, albo inny dokument 
stwierdzający prawa do nieruchomości, wypisy z katastru nieruchomości, mapy zasadnicze i ewidencyjne, 
dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do operatu szacunkowego i w przypadku potwierdzenia aktualności 
operatu szacunkowego kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem w/w umowy, aktualnego na dzień sporządzenia operatu 
szacunkowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na własny 
koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu 
szacunkowego, na pisemne żądanie przedstawione przez Zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

7. Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach przed 
organami administracyjnymi. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Wykonawcę w rozprawie, 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie usprawiedliwionej 
nieobecności oraz dostarczenia pisemnej odpowiedzi na zarzuty dotyczące sporządzonego operatu 
szacunkowego we wskazanym przez Zamawiającego terminie (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

 
§ 5 

 
Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, zgodnie z treścią art. 156 ust. 4 cyt. 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązany jest, bez wynagrodzenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego żądania, do 
umieszczenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, klauzuli potwierdzającej 
aktualność operatu szacunkowego wraz z analizą potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie 
wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, bądź uzasadnienia odmowy jej umieszczenia. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia cząstkowego oraz dostarczenia ich w tym terminie na własny 
koszt na adres wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

2. Odbiór prac nastąpi po wstępnej weryfikacji operatów przez Zamawiającego pod względem zgodności   
z zasadami i wymogami określonymi w cyt. ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w przepisach 
wykonawczych do ustawy w terminie 14 dni od daty dostarczenia operatów przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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3. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji w operacie szacunkowym zostaną zauważone uchybienia, 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia i wyznaczy mu dodatkowy termin na usunięcie 
uchybień wyceny, które zostaną zrealizowane na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia poprawionego operatu szacunkowego, aktualnego na datę 
przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o uchybieniach  
i dostarczenia go w tym terminie na adres siedziby wskazany przez Zamawiającego w § 6 ust. 5. 

5. Pod pojęciem dostarczenia operatu szacunkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, należy rozumieć 
datę złożenia operatu w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,  26-600 
Radom. 

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, sporządzonej w okresie wykorzystania operatu szacunkowego, zostaną 
zauważone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści operatu, w tym wyniku wyceny, 
Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć poprawiony operat, ze zmienioną datą sporządzenia operatu 
szacunkowego oraz datą określonej w nim wartości, aktualną na czas dokonania poprawy operatu 
szacunkowego, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uwag. 

7. Zamawiający może zwrócić się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny 
prawidłowości dostarczonego przez Wykonawcę operatu, o czym zawiadomi go na piśmie. 

 
§ 7 

 
1. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za sporządzenie jednego operatu szacunkowego wynosi ……. 

zł. brutto ( słownie złotych: …………………………………………), w tym  należny podatek od towarów  
i usług VAT. 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,  bez zastrzeżeń i uwag przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za wykonanie 
operatu szacunkowego wystawionej/go na Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta 
Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
operatu szacunkowego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej/go po protokolarnym odbiorze 
zamówienia cząstkowego, z zastrzeżeniem ust. 5.  Wykonawca ma prawo wystawienia faktury/rachunku po 
spełnieniu warunku określonego w § 6 ust. 2. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5 umowy, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy może wynieść, przy powierzeniu wykonania 2 szt. operatów szacunkowych, 
……………. zł brutto (słownie złotych: ………………….), w tym należny podatek od towarów i usług VAT. 

 
§ 8 

 
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) 2 % wartości wynagrodzenia jednostkowego – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w wykonaniu 
każdego zamówienia cząstkowego nieprzekazanego w terminie określonym w §  6 ust. 1,   

b) 2% wartości wynagrodzenia jednostkowego: 
 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w usunięciu uchybień każdego        zamówienia cząstkowego, 
o których mowa w §  6 ust. 4, 
- niezłożenia pisemnych wyjaśnień, o których mowa w §  4 ust. 6. 

c) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z 
obowiązku określonego w § 4 ust. 6 i ust. 7 w następstwie którego nastąpiło niekorzystne orzeczenie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewody lub wyroku właściwego sądu uznającego operat 
szacunkowy jako sporządzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) 150% wartości wynagrodzenia jednostkowego – w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego. 

3. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej lub gdy kwota kary umownej przekracza kwotę 
należną Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku niewykonania lub nienależnego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 
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§ 9 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w niżej wskazanych 
przypadkach: 
a) gdy opóźnienie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w  §  6 ust. 1, 4 i 6  oraz prac, o których 

mowa w § 5 umowy przekroczy 30 dni od daty określonej w umowie, 
b) gdy Wykonawca dwukrotnie nie odbierze zamówienia cząstkowego w wyznaczonym terminie, 
określonym w §  3 ust. 4 umowy, 
c) w przypadku trzykrotnego obciążenia Wykonawcy karami umownymi, określonymi w  §  8 ust. 1a) i b) 
umowy, 
d) gdy Wykonawca naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające z aktów     prawnych lub 
niniejszej umowy, 
e) gdy rzeczoznawca majątkowy utracił prawo do wykonywania zawodu lub Wykonawca skierował do 
realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień. 

2. Strony mają prawo rozwiązać za porozumieniem niniejszą umowę w przypadku, gdy  występują inne 
okoliczności, nie dające się przewidzieć w dniu zawarcia umowy (np. choroba Wykonawcy i inne 
zdarzenia losowe), które uniemożliwiają Wykonawcy realizację niniejszej umowy przez okres powyżej 
30 dni kalendarzowych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od umowy   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich 
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

  
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie nazwy, siedziby i/lub adresu 

korespondencyjnego (e-maila), rachunków bankowych. 
3. Zmiany dokonane zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie wymagają sporządzenia 

aneksu do umowy. 
4. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §  7 ust. 1, w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na postawie nowych obowiązujących przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 4 b) i c) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 b) i c), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje  
i dokumenty 
c) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 
d) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 b) i c) wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia. 
10.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 9 nastąpi od dnia: 

c) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 
dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 
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d) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu 
określonego w ust. 10 a). 

 
  § 11 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
 
Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
 

  § 13 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 
Zamawiający. 
 
 
…………………......................                                                                        …………….……..….….................... 
          Wykonawca                                                                                         Zamawiaj ący 
 
 
                                                       ..........…………………..…………......... 
                                                          Skarbnik Miasta 
 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu,  
w związku z prowadzonym przez w/w Urząd  Elektronicznym  Rejestrem Umów  zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
............................................ 
          Wykonawca  

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu,  
ul. Kilińskiego 30, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67), 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

               - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j.  z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) 
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) 

 
 
Źródło finansowania: 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dz. 700, rozdz. 70005 § 4390 PZ 
 
2018r. - …………………. 
2019r. - …………………. 
2020r. - …………………. 
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Formularz oferty 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON ............................................... 

NIP........................................................  

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 
 Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom  

 
Oferta dla 1 cz ęści zamówienia 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we 
wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:  

 

Wartość za 1 operat 
Przewidywana, 

maksymalna 
ilość operatów 

Wartość  
za całość przedmiotu zamówienia (maksymalna 

nominalna warto ść zobowi ązania) 
[1x2] 

1 2 3 

 

……………………………. zł 

 

 

28 

 

……………………………. zł*) 

WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SŁOWNIE ZŁOTYCH):  
 
………………………………………………………...…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mnie jszej ilo ści 
operatów szacunkowych, nie mniej jednak ni ż 50%, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
roszczenie w stosunku do Zamawiaj ącego .  
 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 19 
SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.19 SIWZ, W ykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po stronie 
Zamawiaj ącego i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę. 

2. Oświadczam(-y), że wykonam(-y) przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
przyjęcia od Zamawiającego zamówienia cząstkowego na sporządzenie operatu szacunkowego.  

UWAGA!!! Termin wykonania zamówienia: 24 miesi ące od dnia podpisania umowy  
z zastrze żeniem, że umowa ulega przedłu żeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu 
odbioru zamówienia cz ąstkowego, które zostało zlecone w okresie obowi ązywania umowy. 
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3. Oświadczam (-y), że wraz z ofertą składamy projekt operatu zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ 
dotyczącym 1 części zamówienia. 
 

4. Oświadczam(-y), że wymagany projekt operatu szacunkowego składany w ramach kryterium „Jakość 
projektu”, wykonała osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie 
szacowania nieruchomości. Osoba ta zostanie wskazana w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia”. 

 
5. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

6. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiaj ącego . 

 

7. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy 
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania 
ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
8. Zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą 

w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) 
jest obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

11) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa 
treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 
 
 
 

 
Data    .................................................                                                                                                             

………….............................................................................. 
              (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
                      osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Formularz oferty 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON ............................................... 

NIP........................................................  

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 
 Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom  

 
Oferta dla 2 cz ęści zamówienia 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we 
wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:  

 

Wartość za 1 operat 
Przewidywana, 

maksymalna 
ilość operatów 

Wartość  
za całość przedmiotu zamówienia (maksymalna 

nominalna warto ść zobowi ązania) 
[1x2] 

1 2 3 

 

……………………………. zł 

 

 

34 

 

……………………………. zł*) 

WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SŁOWNIE ZŁOTYCH):  
 
………………………………………………………...…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania mnie jszej ilo ści 
operatów szacunkowych, nie mniej jednak ni ż 50%, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
roszczenie w stosunku do Zamawiaj ącego .  
 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 19 
SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.19 SIWZ, W ykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po stronie 
Zamawiaj ącego i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę. 

2. Oświadczam(-y), że wykonam(-y) przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
przyjęcia od Zamawiającego zamówienia cząstkowego na sporządzenie operatu szacunkowego.  

UWAGA!!! Termin wykonania zamówienia: 24 miesi ące od dnia podpisania umowy  
z zastrze żeniem, że umowa ulega przedłu żeniu do czasu podpisania ostatniego protokołu 
odbioru zamówienia cz ąstkowego, które zostało zlecone w okresie obowi ązywania umowy. 
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3. Oświadczam (-y), że wraz z ofertą składamy projekt operatu zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ 
dotyczącym 2 części zamówienia. 
 

4. Oświadczam(-y), że wymagany projekt operatu szacunkowego składany w ramach kryterium „Jakość 
projektu”, wykonała osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie 
szacowania nieruchomości. Osoba ta zostanie wskazana w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia”. 
 

5. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 
 

6. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiaj ącego . 
 

7.  Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy 
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania 
ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

8. Zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą 

w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) 
jest obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

11) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa 
treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
Data    .................................................                                                                                                           

………….............................................................................. 
              (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

                      osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)  

 

 
 
 
 
 
 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 
 

Załącznik nr 2 do oferty 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

………………………………………… 

  (nazwa i adres innego podmiotu) 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW INNEGO PODMIOTU 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści 
stanowi ących własno ść Gminy Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych, dla 
części………zamówienia,  zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
W związku z powyższym oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 22a 
ustawy Pzp. 

 

 

 

 

Data:........................................................                

 

 

..……...............................................................                    

    (Podpis i pieczęć  innego podmiotu/osoby 
    uprawnionej do reprezentowania innego podmiotu) 

 

 

 

 

 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
………………………………………..… 
  (nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Lp.  
Przedmiot zamówienia  

(w tym ilo ść wykonanych operatów 
szacunkowych nieruchomo ści)  

Wykonawca usług 
(nazwa i adres) 

dot. podmiotów trzecich *  

Data 
wykonania  

Podmioty, na rzecz których usługa 
została wykonana 

     

     

 
 
 * Wypełni ć tylko w przypadku posłu żenia si ę podmiotem trzecim w celu potwierdzenia spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w post ępowaniu. 

 
 
Data:........................................................                 

   
 

             .……...................................................................................... 
        (Podpis i pieczęć  wykonawcy/osoby 

   uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

......................................................... 
 
......................................................... 
 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Oświadczamy, że n/w osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadają uprawnienia  
w zakresie określonym w art. 193  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 
121 z późn. zm. ) - zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe  
(numer  uprawnie ń) 

Wykonawca polega na 
zasobach innego podmiotu (na 

zasadach okre ślonych w art. 
22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie ń publicznych) – nale ży 
wpisa ć TAK lub NIE 1 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osob ą, która 

będzie uczestniczy ć 
w realizacji zamówienia 2 

    

    

    

    

 
1) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 
2) Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to: 

zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Ze zobowiązania powinno wyraźnie wynikać (i) 
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) czy 
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

 
 
Data:........................................................                

 ..……...............................................................                    
     (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

     osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 



BZP.271.1.533.534.2018.EF 
Przetarg nieograniczony na usług ę sporz ądzenia opinii o warto ści nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 

Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 
 

Załącznik Nr 4a do SIWZ 
  

dotyczy 1 cz ęści zamówienia 
 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej do 500 m2 położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości gruntu, 
budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia do zasobu 
Gminy Miasta Radomia, zamiany, darowizny, wynajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania itp. W trybie 
przetargowym i bezprzetargowym, oddania w trwały zarząd, przy uwzględnieniu, że operaty szacunkowe winny 
zawierać aktualny obmiar podstawowych parametrów funkcjonalno – użytkowych obiektu budowlanego (pow., 
kubatura) w zakresie niezbędnym do wykonania wyceny, ustalono: 
 

Przedmiot wyceny: 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednokondygnacyjnym, parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym w technologii drewnianej o pow. 
zabudowy 109 m2  oraz budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym parterowym, niepodpiwniczonym 
wykonanym w technologii drewnianej o pow.  zabudowy 38 m2 i łącznej pow.  zabudowy 147 m2, położona 
w Radomiu przy ul. Walerego Wróblewskiego 10, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia 
jako działka nr 113  o powierzchni 595 m2 (Obr. 0101 – Glinice 1, ark. 143), stanowiąca współwłasność Gminy 
Miasta Radomia do ½ części. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej Nr RA1R/00000793/9. 
 
Zakres wyceny: 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności  udziału Gminy Miasta Radomia (1/2 
części) w nieruchomości gruntowej zabudowanej. 
 
Cel wyceny: 
Określenie wartości rynkowej prawa własności udziału Gminy Miasta Radomia (1/2 części) w nieruchomości 
gruntowej zabudowanej dla potrzeby ustalenia ceny zbycia udziału Gminy Miasta Radomia w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
Podstawa prawna : 
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121  
z późn. zm.).  
 
Informacje niezb ędne do wykonania operatu szacunkowego: 
1. Opis budynku 
Budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej, dach 
drewniany kryty eternitem, stolarka okienna stara, w jednej części budynek otynkowany, stolarka okienna 
wymieniona, stolarka drzwiowa stara. 
Powierzchnia zabudowy budynku łączna – 147 m2 
Powierzchnia użytkowa łączna – 117,60 m2 

Rok budowy  - początek XX w. 
Budynki o dużym stopniu zużycia  technicznego nie nadające się do remontu  kapitalnego. 
2. Mapa zasadnicza nieruchomości (pdf.) 
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Miasta Radomia i Skarbu Pa ństwa w formie operatów szacunkowych. 
 
 

Załącznik Nr 4a do SIWZ  
 
 

dotyczy 2 cz ęści zamówienia  
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami o pow. 
użytkowej większej niż 500 m2 położonych na terenie miasta Radomia (w tym odrębne określenie wartości 
gruntu, budynków i budowli) przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nabycia do 
zasobu Gminy Miasta Radomia, zamiany, darowizny, wynajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania itp. W trybie 
przetargowym i bezprzetargowym, oddania w trwały zarząd, przy uwzględnieniu, że operaty szacunkowe winny 
zawierać aktualny obmiar podstawowych parametrów funkcjonalno – użytkowych obiektu budowlanego (pow., 
kubatura) w zakresie niezbędnym do wykonania wyceny, ustalono: 
 
Przedmiot wyceny: 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona   w Radomiu przy ul. Siennej 7/9, 
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia jako działka nr 8  o powierzchni 1279 m2 (Obr. 
0041 – Śródmieście 1, ark. 43), stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia. Nieruchomość uregulowana  
w księdze wieczystej Nr RA1R/00068194/4.  
 
Zakres wyceny: 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.  
 
Cel wyceny: 
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej dla potrzeby ustalenia ceny jej zbycia 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Podstawa prawna : 
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121  
z późn. zm.). 
 
Informacje niezb ędne do wykonania operatu szacunkowego: 
1. Opis budynku 
Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1961 r., o konstrukcji tradycyjnej, murowanej.  
W 1982 r. dobudowane zostało skrzydło południowe 1-kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone o konstrukcji 
tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 
telefoniczną oraz c.o.  z sieci miejskiej.  
Charakterystyka budynku: 
-    fundamenty – żelbetowe wylewane, 
-    ściany zewnętrzne – z cegły ceramicznej, 
-    ściany działowe – z cegły dziurawki, 
-    stropy – konstrukcji drewnianej, 
-    dach - konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty papą, 
-    fasada – tynk cementowo-wapienny, 
-   tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane, w pomieszczeniach sanitarnych częściowo wyłożone 

terakotą, 
-   posadzki wg różnych rozwiązań – parkiet, terakota, lastrico, 
-   stolarka okienna i drzwiowa – PCV, drzwi drewniane, drzwi zewnętrzne z profili metalowych, oszklone. 
W elementach budynku występują uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Budynek wymaga 
odświeżenia i częściowego remontu. Stan techniczny budynku oraz standard pomieszczeń określono jako 
średni. Budynek w chwili obecnej nie jest użytkowany. Był wykorzystywany na potrzeby przedszkola.  Łączna 
powierzchnia użytkowa – 829,25 m2. 
2. Mapa zasadnicza nieruchomości (pdf.) 
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Załącznik Nr 4b do SIWZ 
 

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO  
  

 
AUTOR PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO  
  
  

 

  

I  PRZEDMIOT WYCENY - DANE IDENTYFIKACYJNE WYCENIANEJ NIERUCHOMO ŚCI  
Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt 1 Rozporz ądzenia**  

1. Adr es 
nieruchomo ści  

  
  

2.Numer działki/ek i 
powierzchnia (np. m 2)  

3. Arkusz 
mapy  

4. Obręb  5. Numer ksi ęgi 
wieczystej  

6. Numer rejestru 
zabytków   

  
  
O pow.:............ m 2  

  
  

  
  

  
  

  
  

WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........  

 
  

II  ZAKRES WYCENY - WSKAZANIE RODZAJU WYCENIANEGO PRAWA/PRAW DO NIERUCHOMO ŚCI LUB JEJ 
CZĘŚCI  
Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt 1 Rozporz ądzenia**  

  
  
WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   
 

 
III  OKREŚLENIE CELU WYCENY Z PODANIEM PODSTAWY PRAWNEJ  

Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt 2 Rozporz ądzenia**  
1. Cel wyceny  
  
  

2. Podstawa prawna wyceny  
  
  

WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
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Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   

 
 
  

 
IV  DATY ISTOTNE DLA OKRE ŚLENIA WARTOŚCI ZGODNE Z CELEM I PODSTAWĄ PRAWNĄ WYCENY Podstawa 

prawna: §56 ust. 1 pkt 4 Rozporz ądzenia**  
  
1. Data:.......................  
  
2. Data:....................…  
  
3. Data:.......................  
  
4. Data:.......................  
WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   

  
V  OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI Podstawa 

prawna:  
- art. 4 pkt 17 ustawy*   
- §56 ust. 1 pkt 5 Rozporz ądzenia**  

Przez stan nieruchomo ści, zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o gospodarce nie ruchomo ściami nale ży rozumie ć:  

1. stan zagospodarowania :    
  

2. stan prawny:     
  

3. stan techniczno -użytkowy:     
  

4. stopie ń wyposa żenia w urz ądzenia 
infrastruktury technicznej:   

  

5 stan otoczenia nieruchomo ści,  
w tym wielko ść, charakter i stopie ń 
zurbanizowania miejscowo ści, w 
której nieruchomo ść jest poło żona  

  
 
 
 

WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Zgodny z art. 4 pkt 17 ustawy  Niezgodny z art. 4 pkt 17 ustawy  
    
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........  

 
 

 VI  PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA UJ AWNIONE W DZIALE III KSI ĘGI WIECZYSTEJ  
PROWADZONEJ DLA NIERUCHOMO ŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM WYCENY Podstawa 
prawna: § 38 Rozporz ądzenia**   
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WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........  

  
 

VII  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  
Podstawa prawna: art. 154 ustawy*, §56 ust. 1 pkt 6 Rozporz ądzenia**  

  
  
WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   

  
 

VIII  ANALIZA i CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE DOTYCZ ĄCYM CELU I SPOSOBU WYCENY Podstawa 
prawna: §56 ust. 1 pkt 7 Rozporz ądzenia**  

  
  
  
WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  
  
  
  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   

 
 

IX  WSKAZANIE RODZAJU OKRE ŚLANEJ WARTO ŚCI, WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA  
Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt 8 Rozporz ądzenia**  

  
  

WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZGL ĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  

  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   
SUMA PUNKTÓW   
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X  PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNIKU WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt 8 Rozporz ądzenia**  

  
  

WERYFIKACJA PROJEKTU OPERATU SZACUNKOWEGO POD WZ GLĘDEM ZGODNOŚCI ZE WSKAZANĄ 
PODSTAWĄ PRAWNĄ  
Błędów nie stwierdzono. Stwierdzono następujące błędy.***  
  

  
PUNKTACJA (0 – 1): ........   

  
 
SUMA PUNKTÓW   
  
  
  

 
DATA I CZYTELNY PODPIS OSÓB SPORZ ĄDZAJĄCYCH WERYFIKACJĘ   
  
  
  
  
  
  

   
*   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z pó źn. zm.)   

** Rozporz ądzenie Rady    Ministrów z dnia 21 wrze śnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo ści i sporz ądzania operatu  szacunkowego  (Dz. U. z 2004 r., Nr 

207, poz. 2019 z pó źn. zm.).  

***niepotrzebne skre ślić 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ/Załącznik do umowy 
 

 

URZĄD MIEJSKI W  RADOMIU  
 

ZAMÓWIENIE CZĄSTKOWE NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI NR .... 
 

1 ZAMAWIAJ ĄCY – ZLECAJĄCY ZAMÓWIENIE CZĄSTKOWE (Wydział, Referat)  
 
Wydział ... 

2 ZAMÓWIENIE DO UMOWY:  
 
Umowa Nr.....  z dnia ..................... 

 

 
3 

PRZEDMIOT WYCENY - DANE IDENTYFIKACYJNE WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI 
 

 
Lp.  Adres  

(ulica, numer, ) 

Udział                   
w   prawie:  

  uw/wł  

   Numer 
działki 
(działek)  

 
Pow. Obręb  

Arkusz 
mapy  

 
Numer ksi ęgi 

wieczystej  

1.       RA1R/ 

2.        

3.        

4.        

 

4 ZAKRES WYCENY Prawo lub prawa objęte wyceną.  

 

5 OKREŚLENIE CELU WYCENY Z PODANIEM PODSTAWY PRAWNEJ  
5.1 Cel wyceny  

 

5.2 Podstawa prawna  

 

6 DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZ ĄCEGO SPRAWĘ 

 

 

7 DATA I PODPIS ZAMAWIAJ ĄCEGO – 
ZLECAJĄCEGO  ZAMÓWIENIE CZĄSTKOWE 

DATA I PODPIS PRZYJMUJ ĄCEGO ZAMÓWIENIE - 
WYKONAWCY 

 
Data ... 

 
Data... 

 


