
 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/REW/2021/BAZA 
 

 

I. Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodza Kamienna 2d w Gdańsku NIP 583-28-65-368 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest:  remont budynku przy ul. Grodza Kamienna 2d w Gdańsku 

wraz z zagospodarowaniem terenu, działki nr 266/4 oraz 265 obr. 99. 

 

III. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:  

45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne  

45320000-6 / roboty izolacyjne 

45110000-1 /roboty ziemne 

45310000-3 / roboty instalacyjne elektryczne 

45443000-4 / roboty elewacyjne 

 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia 

Zakres obejmujący niniejsze zamówienie zawiera: remont elewacji, remontu klatki 

schodowej, wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentu  oraz 

zagospodarowanie otoczenia budynku. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 

zawiera opis do projektu budowlanego stanowiący załącznik nr 4 oraz przedmiar robót 

stanowiący załącznik nr 10 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak pisma 

BMKZ.4125.1371.2018.SG.3 z dnia 12 grudnia 2018 roku (załącznik nr 8), oraz pozwolenie na 

budowę nr WUiA.VI.6740.168-2.2019.SN.48617 z dnia 5 marca 2019r. -  załącznik nr 9 do 

zapytania ofertowego. 

 

V. Warunki udziału w postepowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej trzech zakończonych do dnia złożenia oferty realizacji 

polegających na wykonaniu remontów elewacji, izolacji przeciwwilgociowej budynków 

znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków.  

W zakresie wykazania powyższego warunku Wykonawca przedłoży  wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do przedmiotowego 

zapytania - wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 



 

 

należycie,  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty; 

2.  posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 160 

000 PLN (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego na dzień składania ofert). 

W zakresie wykazania powyższego warunku Wykonawca przedłoży  dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

 

VI. Termin realizacji umowy: 14 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

VII. Warunki Zmiany umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: 

1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć; 

2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; 

3. zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków 

wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1371.2018.SG.3 

 

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 

w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji 

zamówienia z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest 

warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć. 

Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia Zamawiającego do żądania 

dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie 

powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do 

dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona 

umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie 

w ww. sytuacjach. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 

informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy dotyczące kar umownych na rzecz 



 

 

Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 

Wykonawcę. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 1 – wzór 

umowy o roboty budowlane. 

Gdy na skutek występującego w obrębie kraju stanu pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) niemożliwe 

stanie się zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie w niej oznaczonym, przy czym powyższe 

może wynikać z wprowadzenia przepisami prawa zakazu prowadzenia danej działalności 

gospodarczej bądź jej ograniczenia, ewentualnie objęcia przez stosowne organy inspekcji i straży 

placu budowy lub taka część załogi przedsiębiorstwa Wykonawcy objęta zostanie zachorowaniem na 

COVID-19, stanem kwarantanny lub innym adekwatnym zakazem uniemożliwiającym realizację 

przedmiotu Umowy na zasadach w niej określonych, a także dojdzie do zachorowania lub objęcia 

kwarantanną pracownika specjalistycznego lub na kierowniczym stanowisku, nie zdatnego do 

szybkiego zastąpienia przez innego pracownika lub gdy na skutek stanu pandemii SARS-CoV-2 

(COVID-19) niemożliwym stanie się pozyskanie materiałów bądź usług niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu Umowy na zasadach w niej określonych, przy czym każdorazowo zmiana może dotyczyć 

terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

VIII. Kryteria oceny oferty 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

cena całkowita – 90 

gwarancja – 10 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny: 

• cena całkowita brutto 

KC – kryterium ceny 

KC = CM/C x 90 (waga) 

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert 

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty 

• gwarancja 

KG – kryterium gwarancji 

KG=G/GM x 10 (waga) 

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące 

G – termin gwarancji analizowanej oferty, nie mniej niż 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 

72 miesiące 

1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub określi termin 

niższy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie. W przypadku 

udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 72 miesiące do oceny przyjęta zostanie wielkość 72 

miesiące. 

2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 

kryteriów wynosi 100 pkt. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, 

liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji. 

 

IX. Sposób przygotowania oraz badania ofert: 



 

 

1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności 

i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania 

oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika 

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla 

osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu 

potwierdzonego notarialnie. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym 

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień 

 

X. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

osobiście w siedzibie biura Zarządcy: BAZA Zarządzanie i Administrowanie 

Nieruchomościami ul. Trakt św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk 

2. . Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, 

adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 

01/REW/2021/BAZA” 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.08.2021 roku o godz. 12.00. 

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą oceniane, przy czym znaczenie ma czas 

wpływu oferty do Zamawiającego a nie czas wysłania przez Wykonawcę. 

 

XI. Informacje dodatkowe: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację 

o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.baza.gda.pl,  

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce 

„Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”. 

2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie 

poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na 

każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 

5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym 

kolorystykę elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków lub 

innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności. 

http://www.baza.gda.pl, 
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.brg.gda.pl/


 

 

6. Roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz wg 

wymagań Zamawiającego zamieszczonych w przedmiotowy zapytaniu, przekazanych 

pozwoleń na budowę, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi 

określonymi w udostępnionych Wykonawcy dokumentach, Prawem budowlanym i innymi 

przepisami. 

7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

8. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta  ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów 

ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej lub 

Miejskiego Konserwatora Zabytków o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu 

materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku 

równoważności.   

10. Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji danego zamówienia ma charakter 

ryczałtowy, Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy 

oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją postępowania celem rzetelnego 

oszacowania kosztów robót budowlanych. W celu dokonania wizji lokalnej należy ustalić 

termin telefonicznie: Pani Mirella Brzozowska - 58-305-78-28 

11. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie 

mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny 

być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 7 niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

XII.  Osoba uprawniona do kontaktu: 

Mirela Brzozowska 58-305-78-28 tel./fax 58-324-88-25 mail: bazaewa@wp.pl 

 

mailto:bazaewa@wp.pl


 

 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego nr 01/REW/2021/BAZA: 

1. Wzór umowy o roboty budowlane  

2. Formularz ofertowy 

3. Wykaz robót  

4. Opis do projektu budowlanego. 

5. Klauzula Informacyjna RODO 

6. Oświadczenie RODO 

7. Oświadczenie o braku powiązań 

8. Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

9. Decyzja pozwolenie na budowę 

10. Przedmiar robót 


