
BZP.341-101/2008 Swarzędz, dnia 9 stycznia 2009r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:  Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1: 
Czy zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do wyceny tj. w szczególności: odpisy 
KW, wypisy  i  wyrysy  z  ewidencji  gruntów,  informacja  o  przeznaczeniu  nieruchomości,  dokumentację 
techniczną budynku?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający  nie  przekazuje  dokumentów  do  wyceny  takich  jak  odpisy  z  KW,  dane  z  PODGiK. 
Ogólnodostępna informacja o Gminie wg mapoteki dostępna jest na stronie internetowej Gminy. Usługi do 
wykonania  w  ramach  przedmiotowych  prac  nie  obejmują  inwentaryzacji  budynków  czy  lokali.  W 
przypadku wystąpienia zlecenia wyceny, Wykonawca otrzyma dokumentacje techniczną budynków.

Pytanie nr 2:
Odnośnie  wyceny  działek  zabudowanych  -  jaki  typ  zabudowy  -  mieszkalny/komercyjny?  Jaka 
powierzchnia budynków?

Odpowiedź nr 2:
Gmina  przewiduje  wycenę  nieruchomości,  na  której  nakładami  są  budynki  mieszkalne  lub  o  innym 
przeznaczeniu.  Zamawiający  zaznaczył,  że  prace  prowadzone  są  wg  potrzeb,  a  nie  określonego 
harmonogramu. Tak więc zależy to od potrzeb i jak wskazano powyżej Wykonawca otrzyma podstawowe 
dane o budynku dla nieruchomości zabudowanej.

Pytanie nr 3:
Jaki jest wymagany zakres stawek czynszu oraz rynku nieruchomości w ekspertyzach?

Odpowiedź nr 3:
Analiza obejmuje jeden rodzaj stawek (np. lokale o innym przeznaczeniu, handel detaliczny). Zgodnie z 
ustawą o gospodarce nieruchomościami  analiza  rynku jest  dokonywana w oparciu  o ostatnie  2 lata. 
Natomiast jeżeli wystąpi sytuacja, że na danym rynku (np. Swarzędz) nie wystąpią określone transakcje 
to po uzasadnieniu bierze się pod uwagę transakcję występujące na rynku o zbliżonym charakterze co 
rynek zamawiającego.

Pytanie nr 4:
Jaki  rodzaj  praw  zobowiązaniowych  oraz  jaki  rodzaj  nakładów  mają  Państwo  na  myśli  (praw 
zobowiązaniowych oraz wycena nakładów)?

Odpowiedź nr 4:
Najczęściej  występujące  do  wyceny prawa zobowiązaniowe  to  np.  bezumowne korzystanie  z  gruntu, 
służebność gruntowa. Wycena nakładów typu: drobne inwestycje na gruncie. 
Wyceny będą obejmowały realizację typowych zadań statutowych Gminy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert przetargowych, który 
nastąpi w dniu 12 stycznia 2009r, do godz. 10:00 (pokój 202).  Otwarcie ofert będzie miało miejsce w 
dniu 12 stycznia 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.


