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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH 

W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

 

 

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z 

wolnej ręki.  

 

nr identyfikacyjny 22/ZP/WR/ZAA/RB/2019 

 

Przedmiot Zamówienia:  

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Leśna 41 Kudowa – Zdrój poprzez 

docieplenie ścian zewnętrznych. 

 

Warunki Zamówienia  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiającym jest Park Narodowy Gór Stołowych 

Adres Zamawiającego: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój,  

Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl 

Strona internetowa: www.pngs.com.pl 

Numer telefonu: 74/86-61-436, 74/86-62-097 

Numer faksu: 74/86-61-436, 74/86-62-097 

Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00 

 

II. PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

(WYKONAWCA)  

Usługi Budowlane i Projektowe Sławomir Grzegorzewski 

ul. Główna 34/6, 57-350 Kudowa – Zdrój  

email: slawomir.grzegorzewicz@wp.pl 

NIP 883-127-88-83, REGON 890633428  
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki 

(zwanego dalej jako: Zaproszenie) dla zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego ul. Leśna 41 Kudowa – Zdrój poprzez docieplenie ścian zewnętrznych. II 

postępowanie.” 

2. Zamówienie finansowane ze środków własnych 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów 

art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r.,  poz.1986 z późn. Zm).  

4. W poprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie Przetargu Nieograniczonego na 

realizację zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Leśna 41 Kudowa – Zdrój 

poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” nie wpłynęły żadne oferty a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający skorzystał z prawa do 

udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 

29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986 z późn. Zm ). 

4. Niniejsze Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie 

internetowej pod adresem: www.pngs.com.pl 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest Docieplenie ścian zewnętrznych budynku ul. Leśna  41. 

Powierzchnia ocieplenia wynosi ok. 222,00 m2. Ze względu na różny rodzaj ścian 
zastosowano dwie metody docieplenia: 
Na ścianie ceramicznej zastosować metodę lekką mokrą na bazie styropianu 38,76 m2 
Ściany szkieletowe docieplone w dwóch warstwach: 
Warstwa pierwsza wypełnienie konstrukcji szkieletowej wełną mineralną z warstwą paro 
izolacji i wiatroizolacja, całość zamknięta płyta OSB 
Warstwa druga docieplenie styropianem gr, 12 cm metodą lekko morą całej elewacji. 
Prace dodatkowe to demontaż istniejących parapetów stalowych zewnętrznych i montaż 
nowych. Wełna do ocieplenia ścian szkieletowych typu twardego.   
Prace dociepleniowe ścian szkieletowych zgodnie z przedmiarem robót obejmują następujące 
prace: 
- demontaż istniejącego odeskowania ścian szkieletowych i rozebranie okładziny ścian 
szkieletowych imitacja pruski mur. 
- rozebranie istniejącej izolacji termicznej i wiatrowej 
- paraizolacji o gr. min 0,4 mm 
- izolacji termiczna z wełny mineralnej płyty gr. 10,0 cm  
- membrana wiato izolacyjna 
- poszycie z płyty wiórowej OSB gr. 2,5 cm 
- izolacji termiczna styropianem gr. 12 cm 
- tynk strukturalny 
- w miejscach istniejącej elewacji w kształcie perskiego mur odtworzyć imitacje ścian słupowo 
ryglowych  
 
Prace związane z ocieleniem dachu w łazience: 
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- membrana wiato izolacyjna  
- ocieplenie wełną mineralną gr. 15 cm 
- paraizolacji o gr. Min 0,4 mm 
- zabudowa stropu z płyt gipsowa kartonowych  
- malowanie dwukrotne płyt GK 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wykonać metodą lekką mokrą, z zastosowaniem 
styropianu, polistyrenu ekspandowanego EPS 70-040 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,040 W/mK, grubości 12 cm.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

2. Negocjacje będą prowadzone e-mailowo oraz telefonicznie i trwać będą od chwili 

przesłania niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach do dnia 23.09.2019 r. do godz. 

09.00.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu umowy, termin zakończenia wszystkich robót i pisemnej, 

potwierdzonej gotowości do odbioru wraz z wymaganymi dokumentami –  to 15.12.2019. 

Miejsca wykonania -  teren PNGS. Szczegółowe dane zawarte są w opisie przedmiotu 

zamówienia i dokumentacji technicznej stanowiącej  załączniki do tego opisu. 

 

VI. KOD CPV DLA ZAMÓWIENIA  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 45 44 30 00 -4 roboty elewacyjne 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane – w rozumieniu art.2 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze 

zmianami). 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

- nie podlegają wykluczeniu 

oraz 

- spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 22 ust. 1 lit. 1 b Pzp): 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność 

objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych 

uprawnień 
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2) sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Za bycie w dobrej sytuacji finansowo ekonomicznej 

zamawiający uzna wykonawcę dysponującym kwotą 100 000 złotych. Ocena spełnienia tego 

warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał z należytą starannością prace o podobnym charakterze i złożoności w 

ramach usług z zakresu robót budowlanych docieplania budynków i termomodernizacje, - 

Minimalny poziom wymagań to wykonanie co najmniej 1  pracy o wartości minimum 100 000 

zł (sto tysięcy złotych) netto. 

b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Za minimalny potencjał osobowy 

zamawiający uważa:  dysponowanie osobą pełniącą funkcję majstra budowy –posiadającego 

odpowiednie uprawnienia.  

 

VIII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, w odniesieniu do których wszczęto 

postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.  

2. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) 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.  

3. Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca, którzy nie wykaże wymaganej wiedzy i 

doświadczenia wskazanego w Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach.  

4. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia 

według danych zawartych w Oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania 

stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia. 
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5. Ocena braku podstaw do wykluczenia na podstawie Oświadczenia wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w 

Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, a także ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zaproszenia do udziału w negocjacjach, z wypełnionymi Załącznikiem do Formularza 

Ofertowego (kosztorys ofertowy).  

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień 

zawartych w Zaproszenia do udziału w negocjacjach.  

4. Do oferty musi być dołączony kosztorys zgodne z przedmiarem robót. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania Ofertą  

rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia Oferty.   

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferta winna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia do udziału w negocjacjach.  

2. Oferta oznaczona tytułem: Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Leśna 41 

Kudowa – Zdrój” może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form:  

a) papierowej – osobiście / kurierem / pocztą - w siedzibie / na adres Zamawiającego,  

b) elektronicznej - na adres email: pngs@pngs.com.pl   

3. Termin złożenia Oferty do dnia 23.09.2019 r. do godz. 09:00 (dotyczy formy papierowej i 

elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego.  

 

 

 

XII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Z WYKONAWCĄ  

mailto:pngs@pngs.com.pl
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Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do udziału w 

negocjacjach  

 

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ I ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W 

NEGOCJACJACH  

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z 

Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego.  

2. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zaproszenia do udziału w negocjacjach jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu do 

udziału w negocjacjach.  

3. Możliwe zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) , pkt 3) i pkt 6) – opisano we 

wzorze umowy. 

 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Do kontaktowania się z Wykonawcą upoważnieni są:  

a) Piotr Getner, e-mail: inwestycje@pngs.com.pl  tel. 74/8654922  

2. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą 

dostarczane Wykonawcy w formie wiadomości e-mail.  

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XVI. ZABEZPIECZENIE NA;EŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu „w dół" do pełnych złotych) 

w wysokości 4% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wybrany Wykonawca musi wnieść 

przed zawarciem umowy. 

2. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w 

zaokrągleniu „w górę" do pełnych setek złotych) wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 

część kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po zakończeniu okresu 

udzielonej gwarancji. 
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XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2  - Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy z Wykonawcą  

Załącznik nr 4 - Oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków w  postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót. 

 

Kierownik Zamawiającego 

Dyrektor 

/-/ mgr inż. Bartosz Małek  


