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Ogłoszenie o zamówieniu  nr 01/11/2022 
 
 

1. Tytuł: Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Orłowicza 20 w Wałbrzychu. 

2. Dane adresowe ogłoszeniodawcy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA NR 20 W 
WAŁBRZYCHU; NIP: 8863005579 REGON: 380552736, ul. dra Mieczysława Orłowicza 20, 58-309 Wałbrzych 

3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:  
Anna Korczyńska; Doradca Wspólnot Mieszkaniowych; BOK „Piaskowa Góra – Szczawienko”; tel. 74 840-27-21; 
kom. 662-173-319; korczynska-a@mzbwalbrzych.pl 

4. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
5. Warunki zmiany umowy – zgodnie z projektem umowy.  
6. Opis przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej 

w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Orłowicza 20 w Wałbrzychu. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zamówienie zgodnie z audytem energetycznym i przedmiarami. 
Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, w tym 
przedmiary oraz audyty energetyczne zawierają odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty, w której 
wykazana została równoważność towaru innej marki. Ewentualne odniesienia o których mowa wyżej, są 
niezamierzone i wynikają np. z danych generowanych automatycznie przez systemy, w których tworzono, np. 
przedmiary oraz audyty energetyczne. Zamawiający informuje, że audyt i przedmiary dla zamówienia stanowią 
dokument pomocniczy, służący do określenia wartości oferty. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy; w 
kwocie wynagrodzenia zawierają się wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Okres gwarancji: minimum 36 miesiące. 
8. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
9. Miejsce realizacji: adres ogłoszeniodawcy. 
10. Harmonogram: podpisanie umowy: styczeń 2023; rozliczenie inwestycji etapami, najpóźniej do lipiec 2023.  
11. Warunki, jakie musi spełniać oferent 
a) Typ: Wiedza i doświadczenie. Opis: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje 

wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - to w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu 
termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania 
zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą min. 5 – letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w prowadzeniu prac 
termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wykonawcy muszą spełnić oba w/w 
wymagania. 

b) Typ: Dodatkowe warunki udziału. Opis: Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg 
nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez WFOŚiGW we Wrocławiu, c) pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

12. Kryteria oceny. 
 Nazwa Kryterium Znaczenie Kryterium 
1. Cena brutto (C) 60% 
2. Gwarancja jakości (G) 40% 
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Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena brutto” tj. 60 punktów uzyska oferta z najniższą ceną wskazaną w 
formularzu oferty. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru: 
C =  ż

  
 x 60 

 
Maks. ilość punktów w kryterium „Gwarancja” tj. 40 uzyska oferta z najdłuższym okresem gwarancji, minimalny okres 
gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny 84 miesiące.  Punkty zostaną obliczone według wzoru: 
 
G =    ś    

 ę  (   )
 x 40 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert. 

 
13. Sposób składania oferty – wersja papierowa. Oferta musi zawierać: Formularz oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1. Dodatkowo, oferta musi zawierać pozostałe załączniki: zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu; zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; zał. nr 4 Wykaz robót 
budowlanych; zał. nr 5 Wykaz osób. Kosztorys ofertowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć jako załącznik 
do umowy. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) z umieszczonym na nim 
dokładnym adresem Zamawiającego i dopiskiem: 

 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA NR 20 
 
OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA 
Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Orłowicza 20 w Wałbrzychu. 
 
NIE OTWIERAĆ DO GODZ. 14.15 DNIA 15.12.2022 r. 

  
14. Sposób składania oferty – wersja elektroniczna, na adres: korczynska-a@mzbwalbrzych.pl Oferta musi zawierać: 

Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Dodatkowo, oferta musi zawierać pozostałe załączniki: zał. 
nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia; zał. nr 4 Wykaz robót budowlanych; zał. nr 5 Wykaz osób. Kosztorys ofertowy Wykonawca będzie 
zobowiązany dostarczyć jako załącznik do umowy.  
W tytule korespondencji należy wskazać: OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA: Docieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego przy ul. Orłowicza 20 w Wałbrzychu. 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIA Oferty- wersja papierowa, należy składać w siedzibie 
Zamawiającego, tj. BOK „Piaskowa Góra – Szczawienko” w terminie do dnia 15.12.2022 r. godz. 14:00 lub przesyłać 
na adres Zamawiającego. Oferty – wersje papierowe, zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 
15.12.2022 r. o godz. 14:15. Wersje elektroniczne ofert należy składać w terminie do dnia 15.12.2022 r. godz. 14:00 
na adres mail korczynska-a@mzbwalbrzych.pl  

16. Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 
16.1 Zamawiający dopuszcza (fakultatywnie) możliwość negocjowania ceny oraz okresu gwarancji (w przypadku, gdy 

wskazany okres gwarancji jest mniejszy od maksymalnego).  
16.2 W drodze negocjacji niedozwolone jest dokonywanie zmian w treści oferty (poza ceną i okresem gwarancji) oraz 

zmian wymagań w zapytaniu ofertowym (w tym warunków udziału i kryteriów oceny ofert). 
16.3 Gdy Zamawiający nie zdecyduje się na prowadzenie negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  
16.4 Jeśli zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji po ocenie ofert, informuje równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: 1) których oferty 
nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 2) 
których oferty zostały odrzucone, 3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.5 Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując 
kryteria oceny ofert. Jednakże, liczba oferentów zaproszonych do negocjacji nie może być mniejsza niż 3 (w 
przypadku gdy złożone zostały 3 lub więcej ofert). Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za 
odrzuconą. W przypadku, gdy liczba ofert jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuuje postępowanie. 

16.6 Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria 
oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  

16.7 Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców oraz nie udziela 
informacji w sposób zapewniający niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. 

16.8 Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.  
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16.9 Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których pierwotne oferty nie zostały odrzucone o 
zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. Zaproszenie zawiera: nazwę oraz adres 
zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 
postępowania; 2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 
sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

16.10 Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na 
przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert dodatkowych. 

16.11 Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do 
negocjacji. 

16.12 Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

16.13 Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

16.14 Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

16.15 Ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w sposób określony w ust.13. 
17. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY 
17.1 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
17.2 O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu 

składania ofert. 
17.3 Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”. 
17.4 Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y uprawnione.  
17.5 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
18.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszej specyfikacji. Wykonawca do umowy zapewni dostarczenie kosztorysu ofertowego, sporządzonegona 
podstawie przedmiarów. Zawarcie umowy z wykonawcą następuje w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na całość 
zamówienia.  

18.2 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić 
postępowanie.  

19. INFORMACJE DODATKOWE 
19.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
19.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
19.4 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
19.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
19.6 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
19.7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności w sytuacji wystąpienia 

okoliczności wskazanych w PZP.  
21. Wykaz załączników.  

- zał. nr 1 Formularz ofertowy 
- zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
- zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
- zał. nr 4 Wykaz robót budowlanych 
- zał. nr 5 Wykaz osób 
- zał. nr 6 Wzór umowy 
- audyt 
- przedmiary. 


