
 

 
Radom, dn. 14 czerwca 2017r. 
BZP.271.1.484.2017.AG 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
Dot. przetargu nieograniczonego na usługę wykonania 65 operatów szacunkowych 
ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu, 
opublikowanego w dniu 09.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.bzp.uzp.gov.pl pod numerem 530125-N-2017, ogłoszonego na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

 
Pytanie 1: 
„W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę wykonania 65 operatów szacunkowych ustalających 
wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu przy ul. Starowiejskiej  
i Kozienickiej dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich. Zwracamy się z zapytaniem jakie nakłady 
poniesione przez właścicieli nieruchomości będą podlegały wycenie.”  
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III SIWZ Zamawiający nie określił, iż wymaga 
wyceny nakładów poniesionych przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości, zatem 
rzeczoznawca majątkowy nie będzie zobligowany do wyceny nakładów poniesionych przez właścicieli 
partycypujących w budowie infrastruktury technicznej. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż nakłady 
poniesione przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty 
adiacenckiej powinny być określone zgodnie z §40 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.  
z 2004r. nr 207, poz.2109 ze zm.). 
 
Pytanie 2: 
„Dzień dobry. 
W związku z ogłoszeniem BZP.271.1.484.2017.AG (wykonanie 65 operatów szacunkowych) zwracam 
się z uprzejmą prośbą o przedstawienie następujących informacji: 
1. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wydruki zawierające dane ewidencyjne z rejestru 
nieruchomości (bez stosownych pieczęci) w celu identyfikacji zleconych do wyceny nieruchomości.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III. SIWZ – w pkt. 3 
informacji dodatkowych (dotyczących części pierwszej i drugiej zamówienia) określono, iż 
„Wykonawca zobowiązuje się pozyskać materiały niezbędne do wyceny własnym staraniem i na 
własny koszt”. Powyższe informacje zawarte są również w § 3 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Pytanie 3: 
„2. Czy załącznik "mapa zasadnicza" jest niezbędnym załącznikiem w wykonanym operacie? czy 
może zostać zastąpiony mapą ewidencyjną.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III. SIWZ – w pkt. 4 
informacji dodatkowych (dotyczących części pierwszej i drugiej zamówienia) określono, iż  
„Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu szacunkowego (…) mapy zasadnicze (…). 
Powyższe informacje zawarte są również w § 3 pkt 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
„3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania przez rzeczoznawcę odpisów, protokołów  
z badania np. rejestru gruntów? Nadmieniam, że zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dopuszczona jest taka forma dokumentu (odpisu, protokołu).” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III. SIWZ – w pkt. 4 
informacji dodatkowych (dotyczących części pierwszej i drugiej zamówienia) określono, iż 



 

„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, 
dokumentację fotograficzną, których koszt zamówienia został skalkulowany w kwocie wynagrodzenia.” 
Powyższe informacje zawarte są również w § 3 pkt 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
 

     

 

 

 

    Z up. Prezydenta Miasta  

                  Aneta Ćwiklińska 

        Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


