
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka dla potrzeb
aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sporządzenie  59  operatów  szacunkowych
(w  2  egzemplarzach  każdy)  określających  wartość  nieruchomości  Skarbu
Państwa na terenie miasta Płocka dla potrzeb aktualizacji  opłat  rocznych za
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

2. Zamówienie podzielono na 3 etapy.
3. Okres realizacji zamówienia:

I etap – max 30 dni od podpisania umowy,
II etap – max 60 dni od podpisania umowy, 
III etap – max 90 dni od podpisania umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zakres zamówienia obejmuje:

1) I etap – sporządzenie 19 operatów szacunkowych, przy czym 17 dla potrzeb
aktualizacji  opłat  rocznych  za  użytkowanie  wieczyste  i  2  dla  potrzeb
aktualizacji  opłat  rocznych za trwały zarząd (w 2 egzemplarzach każdy),
obejmujących  nieruchomości  położone  w  Płocku  w  obrębach  1,  8,  10
(łącznie 21 działek) – zgodnie z tabelami I i II.

2) II etap – sporządzenie 20 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji
opłat  rocznych  za  użytkowanie  wieczyste  (w  2  egzemplarzach  każdy),
obejmujących nieruchomości gruntowe położone w Płocku w obrębach 10,
12 (łącznie 27 działek) – zgodnie z tabelą III.

3) III etap – sporządzenie 20 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji
opłat  rocznych  za  użytkowanie  wieczyste  (  w  2  egzemplarzach  każdy
obejmujących nieruchomości położone w Płocku w obrębie 10 (łącznie 51
działek) - zgodnie z tabelą IV

6. Przedmiot  zamówienia  powinien  być  wykonany  z  dołożeniem  szczególnej
staranności, właściwej ze względu na zawodowy charakter czynności, zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  i  standardami  obowiązującymi  rzeczoznawców
majątkowych – w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i przepisami
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.).

7. Po  wykonaniu  zamówienia,  wykonawca  (rzeczoznawca  majątkowy)  będzie
zobowiązany,  w  ramach  otrzymanego  wynagrodzenia,  do  ewentualnego
sporządzania  opinii  i  wyjaśnień  dotyczących  wykonanych  operatów
szacunkowych, dla potrzeb organów odwoławczych (Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Płocku, Wojewoda Mazowiecki oraz sądy powszechne), a także
do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez te organy.

8. Operaty szacunkowe nieruchomości wymienionych w tabeli I,  III  i IV   winny
określać  wartość  gruntów  Skarbu  Państwa  będących  w  użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych i prawnych, z uwzględnieniem wartości nakładów
poniesionych  przez  użytkowników  wieczystych  na  budowę  poszczególnych
urządzeń infrastruktury technicznej  oraz odpowiednio nakładów koniecznych,
wpływających na cechy techniczno – użytkowe gruntu, o ile w ich następstwie
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wzrosła wartość wycenianych nieruchomości gruntowych – zgodnie z art.  77
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 121 ze zm.).

9. Operaty szacunkowe nieruchomości wymienionych w Tabeli  II  winny określać
wartość  gruntów Skarbu  Państwa  będących  w  trwałym  zarządzie  jednostek
organizacyjnych  z  uwzględnieniem  nakładów  poniesionych  przez  trwałych
zarządców na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz
odpowiednio  nakładów  koniecznych,  wpływających  na  cechy  techniczno  –
użytkowe  gruntu,  o  ile  w  ich  następstwie  wzrosła  wartość  wycenianych
nieruchomości gruntowych – zgodnie z art. 87 i 88 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). 

 W załączeniu Tabele I, II,III, IV.


