
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z  02.08.2018 lutego 2018r. 

Znak sprawy: POIS.01.03.02-00-0016/16 
 

1. Nazwa Zamawiającego  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku  

Ulica Płocka 6 

80-180 Gdańsk 

NIP 5830001646 

REGON 000908857 

Tel.: ... 58 728 78 02 , 58 728 78 33 

Fax: .. 58 728 7801. 

Email: techniczny@ujescisko.pl, sekretariat@ujescisko.pl 

 

2. Postanowienia ogólne  

2.1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pn.: Termomodernizacja budynków w 

ramach zmniejszenia energochłonności Spółdzielni Mieszkaniowej „UJEŚCISKO” w 

Gdańsku„” współfinasowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, w ramach podziałania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki. 

2.2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem 

terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentom nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w formule „zaprojektuj w wybuduj” 

polegająca na wykonaniu termomodernizacji 20 budynków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku.  

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie termomodernizacji budynków w ramach 

zmniejszenia energochłonności obiektów . 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

3.3.1. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik do niniejszej SIWZ; 

3.3.2. audyt energetyczny, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ; 

3.3.3. audyt wymiany oświetlenia na energooszczędne, stanowiący załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

3.4. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca: 

3.4.1. przygotuje niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, 
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zezwoleń, decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z 

uwzględnieniem wymogów z nich wynikających,  

3.4.2. wykona na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, roboty 

budowlane wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału, przy czym obowiązkiem 

Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w umowie o 

dofinansowanie z NFOŚiGW (załącznik do niniejszej SIWZ), 

3.4.3. sporządzi dokumentację powykonawczą a także uzyska decyzję administracyjną o 

dopuszczeniu obiektów do użytkowania( jeżeli istnieje taka konieczność), 

3.4.4. przygotuje dokumentację do rozliczenia projektu: „Zmniejszenia energochłonności 20 

budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „ UJEŚCISKO” w Gdańsku” objętego umową o 

dofinansowanie z NFOŚiGW, zgodnie z wytycznymi, co obejmuje: 

a) przygotowanie projektów opisów dokumentów księgowych zgłaszanych do 

rozliczenia we  wnioskach o płatność tj. przygotowanie opisów faktur zgodnie z 

wytycznymi konkursu; 

b) opracowanie wzoru opisów dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 

stanowiących załączniki do wniosku o płatność (opisy formalno-rachunkowe i 

merytoryczne) zgodnie z wytycznymi; 

c) przygotowanie wniosków o płatność w tym: 

- przygotowanie sprawozdań dla refundacji; 

- przygotowanie zestawienia faktur dla refundacji; 

d) przygotowanie rozliczenia finansowego zadania w tym: 

- przygotowanie sprawozdań końcowych dla refundacji; 

- przygotowanie zestawienia końcowego faktur dla refundacji; 

- przygotowanie zestawienia kosztów poniesiony dla refundacji; 

e) przygotowanie danych do rozliczenia  efektu rzeczowego; 

f) przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do generator 

wniosków on-line; 

g) przygotowanie danych do Raportów Okresowych Projektu i Raportu Końcowego 

Projektu; 

h) przygotowanie pism przewodnich kierowanych do Instytucji Wdrażającej 

i) przygotowanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku 

wystąpienia różnic ilościowych i opracowanie wnioskowanych zmian jakie zaszły w 

harmonogramie;  

j) sporządzenie sprawozdań kwartalnych z postępów w realizacji projektu na potrzeby 

właściwej instytucji Wdrażającej; 

k) opracowanie aktualizacji „ załącznika - opisu projektu”  w przypadku aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

l) opracowanie aktualizacji „ zestawienia wskaźników do monitorowania postępu 

rzeczowego”  w  przypadku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3.5. Zamawiający zaleca dokonanie oględzin miejsca wykonywania robót budowlanych  (wizja w 

terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty cenowej. Koszty zapoznania się z 

terenem budowy ponosi Wykonawca. Zamawiający przewiduje wyznaczenie jednego dnia na 

umożliwienie wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej. 

3.6. W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące 

umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację 

zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie ma charakter 



 
ryczałtowy, a ryzyko wynikające z niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania 

inwestycji ponosi Wykonawca. 

3.7. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie 

rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zmówienia wynikające 

z PFU, jak również inne – według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funlcjonalno-

użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, na podstawie którego 

Oferent ma sporządzić ofertę cenową, zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego. 

3.9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV)  

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.33.00.00-9 Roboty izolacyjne  

3.4.00.00-9 Robity instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

3.10. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego 

producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie 

jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są 

produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

3.11. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Oferencie, który w przypadku 

oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, 

karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów 

równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, 

Zamawiający wezwie Oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

3.12. Oferent zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 48-miesięcznej gwarancji 

w zakresie wykonanych robót budowlanych oraz, w zakresie zastosowanych urządzeń, 

zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów, jednak nie krótszej niż 24-miesięcznej. 

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

4.1. Okres realizacji zamówienia: w ciągu 33 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę w ciągu 6 miesięcy licząc od podpisania umowy i uzyskanie decyzji  o pozwoleniu na 

budowę w terminach administracyjnych. 

4.2. Za termin realizacji zamówienia uznaje się dokonanie odbioru końcowego. 

4.3. Miejsce realizacji zamówienia: Osiedle Ujeścisko w południowej części Gdańska, w obrębie 

ulic Łódzkiej oraz Przemyskiej. 

 

5. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu 



 
5.1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który spełnia warunki 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

5.1.01. Posiada środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości niemniejszej niż 

5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); 

5.1.02. Posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę niemniejszą niż 

3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); 

5.1.03. W ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych, w każdym roku z osobna, uzyskał wartość 

sprzedaży w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

5.2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który spełnia warunki 

posiadania wiedzy i doświadczenia: 

5.2.01. W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał min. 2 roboty 

budowlane lub 2 usługi w budynkach, polegające na wykonaniu systemu zarządzania 

energią wraz z wykonywaniem eksploatacji, nadzoru i zarządzania systemem 

zarządzania energią;    

5.2.02. W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał min. 2 roboty 

budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na termomodernizacji 

budynków, polegających na ociepleniu ścian, dachów, wymianie stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne, gdzie zastosowano system 

zarządzania energią.  

5.2.03. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie)  wykonał min. 2 usługi, 

polegające na rozliczeniu dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych, w których 

zastosowano system zarządzania energią wraz z wymianą oświetlenia na 

energooszczędne, oraz potwierdzeniu i zweryfikowaniu efektu ekologicznego, w wyniku 

którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

Konkursu „Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)” przyznawał preferencyjne 

dofinansowanie, w formie Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2015 i 

2016 rok, Raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji 

gazów cieplarnianych w 2015 i 2016 roku oraz Opinii z weryfikacji raportu z 

monitorowania wielkości redukcji emisji gazów w 2015 i 2016 roku 

5.2.04. UWAGA!      W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie – warunki 

dot. doświadczenia, opisane odrębnie w pkt. 5.2.1. – 5.2.3. musi spełnić samodzielnie 

przynajmniej jeden z konsorcjantów (tzn. Zamawiający wymaga, aby jeden podmiot 

legitymował się doświadczeniem obejmującym wszelkie czynności wskazane odrębnie w 

każdym z tych punktów). W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza dowolne 

łączenie potencjału konsorcjantów dla wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

5.3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

5.3.01. kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na 



 
stanowisku kierownika budowy, który brał udział w zadaniu polegającym na 

modernizacji, w tym na termomodernizacji, przebudowie lub rozbudowie budynków; 

5.3.02. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum 5 letnim doświadczeniem 

zawodowym;  

5.3.03. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5 letnim doświadczeniem 

zawodowym,  

UWAGA! Jako doświadczenie zawodowe uznaje się staż pracy od momentu 

uzyskania uprawnień budowlanych.   

5.3.04. Co najmniej jedna osoba specjalizująca się w rozliczaniu projektów współfinansowanych 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w rozliczeniu wyżej wskazanych 

projektów; 

5.3.05. Co najmniej jedna osoba specjalizująca się w potwierdzaniu efektu ekologicznego, 

sporządzanego dla NFOŚiGW w formie Raportu z monitorowania redukcji emisji za 2015 

i 2016 rok oraz Raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją 

emisji gazów cieplarnianych w 2015 i 2016 roku; 

5.3.06. Co najmniej jedna osoba specjalizująca się w weryfikowaniu efektu ekologicznego dla 

NFOŚiGW w formie Opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji 

emisji gazów w 2015 i 2016 roku; 

5.4. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu 

dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Oferentów 

dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki Oferent 

spełnia / są spełnione przez Oferentów. 

5.5. Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 200.000,00 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 

5.5.01.01. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr ... prowadzony przez bank ...; 

5.5.01.02. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

5.5.01.03. gwarancjach bankowych; 

5.5.01.04. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5.5.01.05. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz  2017 r. poz. 1089). 

5.5.02. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 

dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym 

zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium. 

5.5.03. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 oraz dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 

skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, 



 
przelewem, Oferent dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem 

dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału 

dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w 

punkcie 5.5. lit. od b)  do e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym 

Oferent jest związany ofertą. 

5.5.04. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferent niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5.5.05. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5.5.06. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent którego oferta została wybrana: 

5.5.06.01. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do 

zapytania ofertowego; 

5.5.06.02. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: 

5.6.01. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

5.6.02. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

5.6.03. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

5.6.04. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5.7. Oferent składa stosowne oświadczenie o braku powiązań podpisując ofertę  wg wzoru 

formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

5.8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w 

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty. 

5.9. Dopuszcza się powoływanie się Oferentów na zasoby podmiotów trzecich – 

podwykonawców - w wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu, w szczególności 

na sytuacją ekonomiczną i finansową (warunki określone w pkt. 5.1. zapytania), 

posiadanie wiedzy i doświadczenia (warunki określone w pkt. 5.2. zapytania) lub  

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunki określone w pkt. 

5.3. zapytania).  



 
5.9.01. W przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców w wykazywaniu 

warunków udziału w postępowaniu Oferent powinien: 

- Wykazać posiadanie przez podwykonawcę zasobów, na które powołuje się Oferent 

w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu; 

- wraz z ofertą przedstawić zobowiązanie podwykonawcy do oddania Oferentowi do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na które Oferent 

się powołuje; 

- Przedstawić wraz z ofertą oświadczenie podwykonawcy o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych zgodną w treści z punktu XIII formularza oferty 

(załącznika nr 1 do zapytania ofertowego); 

- Wskazać zakres czynności/robót, które zamierza powierzyć podwykonawcy; 

5.9.02. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nie zwalnia Oferenta z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5.9.03. Oferent, który polega na sytuacji finansowej kub ekonomicznej podwykonawcy 

odpowiada solidarnie z podwykonawcą, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

gminy. 

5.9.04. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia Oferent przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji umowę w sprawie podwykonawstwa ze zgłoszonym 

podwykonawcą.  
 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

6.1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego wraz 

z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT). 

6.2. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Oferenci winni naliczyć stawkę należnego podatku 

VAT. 

6.3. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. 

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty Oferenta związane z prawidłową i 

właściwą realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty.  

6.4. Podana cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie 

podlegać jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych we wzorze 

umowy (Załącznik  nr 8). 

6.5. Cena oferty powinna obejmować - za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi 

inaczej - uzyskanie niezbędnych, decyzji administracyjnych, koszt wykorzystania 

niezbędnego sprzętu budowlanego, urządzeń czy narzędzi, transport osób, sprzętu, 

urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenie zaplecza, robociznę, nadzór, testowanie, 

kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, obsługę geodezyjną, zajęcie pasa 

drogowego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, gwarancję i rękojmię za wady, 



 
zagospodarowanie odpadów, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem 

ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w projekcie 

umowy 

6.6. W ofercie należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku, tj. wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

6.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.  

6.8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

7.1. Kryteriami oceny ofert są: 

7.1.01. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 60 % Zamawiający 

przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta, jako 

podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się 

wg wzoru: 

                                            najniższa cena oferty  

K1 =  ------------------------------  x 60 pkt.  

               cena badanej oferty 

7.1.02. Oferowany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wykonane roboty budowlane - 

K2 - waga 40 % . Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości i rękojmi za 

wykonanie roboty budowlane otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe 

oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru: 

 

                                          okres gwarancji jakości i rękojmi oferty badanej  

                         K2 =    ------------------------------------------------------------------      x 40 pkt.  

                                       najdłuższy oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi 

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 

48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Przedstawienie okresu 

krótszego spowoduje odrzucenie oferty. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji i rękojmi 

dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający – na potrzeby związane z oceną i badaniem 

ofert – przyjmie wartość 60 miesięcy. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi 

należy podać w pełnych miesiącach. 

7.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów 

(K). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: K = K1 + K2. 

7.3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent to 100 punktów, na które sumuje 

się: 60 pkt. z kryterium: Cena, 40 pkt. z kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za 

wykonane roboty budowlane. 

7.4. W przypadku konieczności zaokrąglenia punktacji - ilość punktów zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych. 

7.5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 



 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty 

dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7.6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

  

8.  Sposób przygotowania oferty  

8.1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1  
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.  

8.2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
należy dołączyć:  

8.2.01. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i 
doświadczenia wg Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego; 

8.2.02. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia wg Załącznika nr 6  do zapytania ofertowego. 

8.2.03. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta. 
8.2.04. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg Załącznika nr 7 do 

zapytania ofertowego. 
8.2.05. Sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz 
aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

8.2.06. Oświadczenie Oferenta o rocznym obrocie Oferenta lub o obrocie Oferenta w obszarze 
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

8.2.07. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

8.2.08. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

8.2.09. Dowód wniesienia wadium. 
8.3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Oferenta. Oferty są 

przygotowywane na koszt Oferentów. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
8.4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu 

terminu do składania ofert. 
8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru 

częściowego. 

9.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

9.1. Ofertę w formie pisemnej, zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem 
ofertowym należy złożyć w terminie do 28.08. 2018r. do godziny 10:00 

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  



 
9.3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego: 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”, ulica Płocka 6, 80-180 Gdańsk, pok. 7 
Sekretariat 

9.4. Osoba do kontaktu z Oferentami: Adam Borowczak tel 58 728 78 02 , 58 728 78 33 
email: techniczny@ujescisko.pl 

9.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

10.  Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy   

10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy z wybranym Oferentem/Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i 
zakresie: 

10.1.01. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu 
realizacji przedmiotu umowy, w związku z wystąpieniem bądź ujawnieniem w trakcie 
realizacji następujących okoliczności, hamujących postęp robót: 

10.1.01.01. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności: klęsk 
żywiołowych, istotnie niekorzystne warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych/prac, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów;  

10.1.01.02. wystąpienie lub ujawnienie niekorzystnych warunków geologicznych, terenowych, 
archeologicznych, wodnych itp. o ile warunki te mają wpływ na realizację 
przedmiotu umowy;  

10.1.01.03. wystąpienie lub ujawnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające 
z winy Wykonawcy; konieczność usunięcia nieścisłości, błędów lub wprowadzenia 
zmian w Dokumentacji projektowej, za co Wykonawca nie ponosi winy; przestojów 
lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

10.1.01.04. wystąpienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu 
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można 
przypisać drugiej Stronie. 

10.1.01.05. Okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  
 Odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana 
i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, 
zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie 
zadania w terminie; 

 Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
na skutek nieścisłości, błędów lub konieczności uzupełnienia  Dokumentacji 
projektowej, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 Konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, co ma wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 

10.1.01.06. Inne okoliczności niezawinione przez Wykonawcę: 
 Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie  

Wykonawcy; 
 Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie nadzoru 

autorskiego; 
 Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 



 
 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 
okres trwania tych okoliczności.  

10.1.01.07. Ostateczny możliwy termin przedłużenia realizacji przedmiotu umowy – do 
28.02.2021 r.  

10.1.02. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy co do zakresu robót budowlanych lub 
sposobu spełnienia świadczenia: 

10.1.02.01. Zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca z decyzji Zamawiającego o 
ograniczeniu rzeczowym robót objętych niniejszą Umową (w tym ewentualna 
związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 

10.1.02.02. Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, co wynika z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega 
od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 

10.1.02.03. Konieczność zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału użytkowego, 
funkcjonalnego czy też estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany założeń i celów 
inwestycyjnych Zamawiającego (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, 
jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia); 

10.1.02.04. Konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii 
dodatkowej wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy robót, których wcześniej bez winy Wykonawcy nie można było 
przewidzieć (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega 
od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu zamówienia); 

10.1.02.05. Zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji projektowej 
sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, 
wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych 
technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym 
zakresie lub możliwość uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania 
zmian lepszego efektu finalnego (w tym ewentualna związana z tym zmiana ceny, 
jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia); 

10.1.02.06. Zmiana zakresu robót lub dostaw w związku z nagłą zmianą okoliczności 
faktycznych, za które nie odpowiada wykonawca, powodujących, że pierwotny 
zakres zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego (w tym ewentualna związana 
z tym zmiana ceny, jeśli znacząco odbiega od umówionego ryczałtu, i terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia). 

10.1.03. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia 
okoliczności określonych w ust. 10.1.02 niniejszego paragrafu – ustalona zostanie 
według następujących zasad: 

10.1.03.01. za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego – 
jeżeli został sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, 
a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
obmiaru, 

10.1.03.02. jeżeli Wykonawca nie sporządził kosztorysu, a roboty te są niezbędne do rozliczenia 
robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty na 
średnich wartościach aktualnych  na czas wykonywania robót publikowanych przez 



 
kwartalnik SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych-inwestycyjnych 
uwzględniający: 

 narzuty zysku,  
 koszty pośrednie,  
 stawki robocizny ( przyjętych dla robót ogólnobudowlano -inwestycyjnych dla 

pozostałych miejscowości województwa pomorskiego), 
 ceny materiałów i pracy sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. 

Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-
ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.  

10.1.04. Inne zmiany umowy: 
10.1.04.01. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe 
lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa 
pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania 
ofert, warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym; 

10.1.04.02. wystąpienia konieczności zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 
Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie 
swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, 
na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w zapytaniu 
ofertowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego.  

10.1.04.03. zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

10.1.04.04. Zmiana związana z dostawą sprzętu równoważnego o lepszych lub takich samych 
parametrach. 

10.1.04.05. Zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy wynikające z: 
 połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to ze sobą innych istotnych zmian umowy; 

 przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

10.1.04.06. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw, usług od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

10.2. Wszelkie zmiany umowy – pod rygorem nieważności – muszą być wprowadzone w 
formie pisemnego aneksu, przy czym jeśli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy – 
musi ją poprzedzić pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne proponowanych  zmian. 

 

11.  Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

2. Załącznik nr 2 – PFU; 

3. Załącznik nr 3 – Audyty; 

4. Załącznik nr 4 – Skrócony Harmonogram Realizacji  Projektu; 



 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia; 

6. Załącznik nr 6 – wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia; 

7. Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

8. Załącznik nr 8 – wzór umowy.  

 


