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Dotyczy postępowania 3/PN/2019 na wybór rzeczoznawcy majątkowego, który dokona wyceny 

nieruchomości należących do spółek Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A.  

W związku ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotu potencjalnie 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie nieruchomości mają uregulowane stany prawne.  

     Nie wszystkie Nieruchomości posiadają uregulowany tytuł prawny. Wycena ma w opisie uwzględniać 

stan aktualny nieruchomości na datę wyceny tj. np. brak tytułu prawnego i istniejące roszczenia 

(informacja przekazywana przez Zamawiającego), ale wartość z wyceny ma być wykonana przy 

Specjalnym Założeniu – Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będą wyceniane przy 

założeniu, że stan ten został uregulowany   

2. Bazując na definicji Desk-top w zapytaniu ofertowym oraz mając na uwadze brak wcześniejszego 

zaangażowania rzeczoznawcy jesteśmy zdania, iż wycena typu Deck-top zawiera i powinna zawierać wszystkie 

elementy operatu szacunkowego. Prosimy zatem o potwierdzenie / doprecyzowanie: 

Raport Skrócony w swoim zakresie zawiera elementy operatu szacunkowego, ale w formie 

uproszczonej/skróconej (kilka stron) i nie jest sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. 

a. Jakich elementów wycena Desk-top ma nie zawierać w Państwa opinii? Dotyczy to w szczególności 

pierwotnej wyceny, gdzie z punktu widzenia nowego rzeczoznawcy nie można mówić o zachodzących  

zmianach w stosunku do wcześniejszego zaangażowania tj. w odróżnieniu od aktualizacji wyceny przez 

dotychczasowego rzeczoznawcę.    

Definicja desktopu stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  

Każdorazowo w przypadku wycen kwartalnych Zamawiający będzie wskazywał Nieruchomości do 

wyceny na podstawie wewnętrznej analizy istotnych czynników zachodzących dla nieruchomości, 

np. zmiana w otoczeniu mikro (nowe stawki najmu), pozyskanie nowego istotnego najemcy, 
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poniesienie istotnych nakładów, itp. Ostateczną decyzję o wycenie będzie jednak podejmował 

Wykonawca na podstawie przesłanych dokumentów/informacji.  

b. Potwierdzenie, że wszystkie wyceny (w tym „Pełny Raport” i „Skrócony Raport” z wyceny) są de facto 

operatami szacunkowymi lub wskazanie podstawy prawnej jeżeli w Państwa opinii jest inaczej i celowo 

używają Państwo sformułowania Raport. Innymi słowy, jaki jest status tych opracowań na gruncie 

przepisów polskiego prawa, a w szczególności Ustawy o gospodarce nieruchomościami?    

Wycena zostanie przeprowadzona zgodnie ze Standardami Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS)/ Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

3. Czy ilości opracowań „Desk-top” są w jakikolwiek sposób gwarantowane? 

     Liczba Nieruchomości może ulec zmianie w wyniku nabycia bądź sprzedaży. Mając na uwadze politykę 

sprzedażową Zamawiającego - w poprzednich latach sprzedaż utrzymywała się na poziomie do 5 

nieruchomości w ciągu roku, natomiast w przypadku nabycia Zamawiający planuje zakup 2 

nieruchomości w ciągu roku.  

4. Prosimy o rozwinięcie zakresu zlecenia dla „Ekspertyza / opinia do wyceny sporządzonych przez organy 

publiczne (aktualizacja UW, opłata planistyczna, opłata adjacencka)”. W szczególności, jak zakres ten należy 

rozumieć w kontekście braku możliwości oceniania innych wycen przez rzeczoznawcę majątkowego i 

występowania kompetencji w tym zakresie po stronie organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. 

Czy chodzi o niezależne przygotowanie wyceny dla tego samego celu?  

      Zamawiający oczekuje odniesienia się do sporządzanych wycen na potrzeby aktualizacji opłaty z tytuły 

użytkowania wieczystego, naliczenia opłaty planistycznej, adiacenckiej w formie opinii. Opinia powinna 

zawierać uwagi/ argumenty podważające sporządzone wyceny (o ile takie wystąpią), które będą mogły 

zostać wykorzystane w treści odwołania.  

     Opinia nie będzie stanowić załącznika do odwołania, wyłącznie zawarte w opinii argumenty/uwagi mogą 

zostać wykorzystane w odwołaniu. 

5. Opinia / ekspertyza dot. stop kapitalizacji – czy taka opinia dotyczyć ma konkretnych nieruchomości które 

planuje zakupić PHN? Czy intencją jest odniesienie do ogólnego poziomu stóp kapitalizacji dla danego sektora 

w danym okresie? 

      Opinia/ekspertyza dotycząca wysokości stopy kapitalizacji dotyczyć będzie konkretnych 

nieruchomości planowanych do zakupu. 

 



 

3 z 3 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595  

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

      6.    Prosimy o informacje, jaka jest szacunkowa wartość majątku, który będzie podlegał wycenie. 

       Na dzień 30 września 2018 roku wartość portfela nieruchomości wynosiła  2 535,4 mln PLN. 


