
Strona 1 z 3 

 

Załącznik nr 7 do siwz 

 
 

A. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
70000000-1. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań w następujących zakresach: 

 

CZĘŚĆ I 

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową 85 lokali 
mieszkalnych, zlokalizowanych w rejonach 7, 10 i 13 dla celu sprzedaży na rzecz najem-

ców, bądź w przetargu; 
 

CZĘŚĆ II 

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową 15 lokali użytkowych 
zlokalizowanych w rejonach 1-15 dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu; 

 

Uwagi dot. części I – II:  

 przy wycenie lokali objętych procedurą prywatyzacji może wystąpić konieczność 
objęcia wyceną również pomieszczeń przynależnych, poniesionych przez najemcę 
nakładów/ulepszeń oraz jednoczesnego ustalenia wartości wygrodzenia za 

służebność zapewniającą dostęp do drogi publicznej,  

 operaty szacunkowe określające wartość lokali muszą zawierać kolorową 
dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych oględzin (należy wykonać 
przynajmniej jedną fotografię każdego z pomieszczeń wycenianego lokalu, w tym 

również pomieszczeń przynależnych); 

 operaty szacunkowe określające wartość lokali muszą zawierać wydruk zupełnej 
treści KW z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg W ieczystych z 
dnia sporządzenia operatu szacunkowego (w tym również wydruk z KW,  z której 

wyodrębniany będzie lokal).  

Wydruk powinien być w czytelnej formie, tj. maksymalnie 4 strony wygenerowanego 

wydruku rozmieszczone równomiernie na 1 stronie A4);  

 czynność wyceny musi być poprzedzona oględzinami nieruchomości  

z następującymi zastrzeżeniami: 

- w przypadku szacowania lokalu z pomieszczeniem przynależnym (np. piwnica, 
komórka, pomieszczenie gospodarcze, WC itp.) należy dokonać jego wizji  
i potwierdzić przynależność tego pomieszczenia, zgodnie  
z oznaczeniami wynikającymi z dokumentacji technicznej; 

- Wykonawca odstępuje od wykonania zleconego operatu szacunkowego wyceny 
lokalu w przypadku, gdy w wyniku dokonywanej wizji przedmiotowego lokalu 
uzna, że jego stan faktyczny odbiega od stanu wynikającego z udostępnionej 
WYKONAWCY dokumentacji technicznej, stanowiącej integralną część 
zaświadczenia  o samodzielności lokalu; w takim przypadku WYKONAWCA 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30% kwoty jednostkowej wskazanej  
w ofercie. 

 każdy z operatów szacunkowych musi być przekazany Zamawiającemu  
w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz na prośbę Zamawiającego w wersji 
elektronicznej w formie MS WORD lub PDF, przesłany na adres mailowy wskazany 

przez Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ III 

Wykonanie 20 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości grunto-

wych dla potrzeb wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin prawa 
własności gruntu lub wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielo-

nych pod drogi publiczne.  

 

 na nieruchomościach mogą znajdować się naniesienia infrastruktury lub 
nasadzenia; dodatkowo nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi 
prawami rzeczowymi; 

 każdy z operatów szacunkowych musi być przekazany Zamawiającemu  
w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz na prośbę Zamawiającego  
w wersji elektronicznej w formie MS WORD lub PDF, przesłany na adres 

mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

CZĘŚĆ IV 

Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości grunto-
wych zabudowanych garażami w celu realizacji roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowych 
zgodnie z art. 35 stawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. (2 garażowiska ul. Szymanow-
skiego:  1. dz. 81/5 obręb 1022; 2. dz. 8/4 obręb 1020).  

 każdy z operatów szacunkowych musi być przekazany Zamawiającemu  
w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz na prośbę Zamawiającego  
w wersji elektronicznej w formie MS WORD lub PDF, przesłany na adres 

mailowy wskazany przez Zamawiającego 

 

B. Operaty szacunkowe winny, co do treści i zawartości spełniać wymagania przepisów 

prawa, w szczególności: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze  zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2109 ze zm.) oraz Powszechnych Krajowych Zasad 
Wyceny opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych.  

C. Wskazane wyżej ilości wycen są maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odstąpienia od części zleceń, w szczególności w przypadku zmian przepisów 
prawa lub zmniejszeniu ilości spraw prowadzonych przez Wydział Mieszkalnictwa i 
Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. W takim przypadku wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

D. Po upływie 12 miesięcy licząc od daty sporządzenia operatu szacunkowego, Wykonawca  

w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia wystąpienia z żądaniem przez 

Zamawiającego, wykona jednokrotnie, nieodpłatnie ocenę aktualności sporządzonego 

operatu szacunkowego zgodnie z art. 156 ust. 4 u.g.n.  W przypadku potwierdzenia 

aktualności operatu szacunkowego, Wykonawca przedstawi -  wraz z analizą 

potwierdzającą, że od daty sporządzenia operatu nie wystąpiły zmiany uwarunkowań 

prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 u.g.n – kopię polisy 

ubezpieczeniowej, aktualną na dzień sporządzenia oceny aktualności tego operatu.  

E. W wypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub istotnej zmiany czynników, o  których 
mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
w okresie, o którym mowa w pkt. D zdanie pierwsze, wykonawca wykona w ciągu 14 dni 
od dnia udzielenia zamówienia operat szacunkowy zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa oraz Standardami Zawodowymi. Sporządzenie operatu zamawiający zleci w takim 
przypadku w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami, za wynagrodzeniem 
ustalonym z wykonawcą w drodze negocjacji. Kwota ta nie może być wyższa, niż 60% 
kwoty wskazanej w ofercie dla zamówienia podstawowego. 
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F. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie 
wady, jakie ujawnią się w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru operatu przez 
zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich przez zamawiającego. 

G. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od dnia 
odbioru operatu przez zamawiającego. Niezależnie od udzielonej gwarancji 
zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych        
w przepisach Kodeksu cywilnego. 

H. Wykonawca zobowiązuje się w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie 
zamawiającego składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed sądem 
powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań. 

I. Wykonawca do sporządzonych operatów szacunkowych dołączy protokoły z badania 
ksiąg wieczystych uwzględniających stan prawny nieruchomości na dzień sporządzenia 
operatu (ze szczególnym uwzględnieniem złożonych wniosków do KW) bądź wydruk 
zupełnej treści KW części od I do II zamówienia z dnia sporządzenia operatu 
szacunkowego.  

J. Zamawiający udostępni inwentaryzacje nieruchomości budynkowych (o ile będzie w ich 
posiadaniu) oraz dodatkowe informacje o nieruchomościach. Wykonawca przed ich 
wykorzystaniem powinien zweryfikować zgodność materiałów ze stanem faktycznym. 

K. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia (w tym aktualne na dzień 
sporządzania wyceny informacje z ewidencji gruntów i budynków) wykonawca uzyska we 
własnym zakresie.  

L. Zamówienie operatów w liczbie niepowodującej osiągnięcia ceny za dane zadanie nie 
uprawnia wykonawcy do żądania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub wypłacenia w całości ceny za dane zadanie. 
Podstawę rozliczenia będzie stanowić faktyczna ilość wykonanych wycen zgodnie z ich 
cenami jednostkowymi. 

M. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


