
                       
 

 

Wrocław, dnia 13.01.2022 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

Firma Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. działając w imieniu Zamawiającego zaprasza Państwa 

do wzięcia udziału w procedurze postępowania zakupowego na wybór Generalnego 

Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa budynku biurowo-usługowego na 

Wyspie Spichrzów w Elblągu przy ul. Warszawskiej, na działkach o numerach 

207/2; 220/7; 220/10; 220/5”. 

Zlecenie dla Wykonawcy Robót będzie miało charakter generalnego wykonawstwa, wliczając 

zapewnienie Kierownika Budowy w myśl przepisów Prawa Budowlanego oraz uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

Postępowanie zakupowe nie ma charakteru przetargu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych. 

Wybór Wykonawcy zostanie przeprowadzony w trybie dwuetapowym.  

 

Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie jest złożenie przez zainteresowanych 

Oferentów załączonego do niniejszego pisma „Formularza Zgłoszenia Oferenta”, podając w nim 

wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego dane i informacje, oraz „Oświadczenie o 

zachowaniu poufności”. Oba dokumenty (dalej „Zgłoszenie”)  powinny być podpisane 

podpisem elektronicznym przez osobę/-y należycie upoważnioną/-e do reprezentowania 

Oferenta (osoba/-y wymieniona/-e w KRS lub należy dołączyć stosowne upoważnienie). 

 

Dokumenty warunkujące udział w pierwszym etapie (Zgłoszenie) wraz z wymienionymi w nich 

wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  

s.ludkiewicz@miastoprojektwroclaw.pl oraz porta-mare@operatorarp.pl 

Telefonicznych informacji na temat postępowania zakupowego udziela: 

Sławomir Ludkiewicz, tel. 532 072 451 

 

Pełna Dokumentacja Przetargowa zostanie udostępniona na serwerze zakupowym Oferentom, 

którzy nadesłali Zgłoszenie. W tym celu każdy z Oferentów, który złożył prawidłowe Zgłoszenie 

otrzyma stosowne dane do dostępu i wymagane hasła.  
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Termin nadsyłania ofert w ramach pierwszego etapu niniejszego postępowania zakupowego 

upływa w dniu 18.02.2022 roku.  

 

Na podstawie przesłanych przez potencjalnych Oferentów ofert oraz wewnętrznego regulaminu 

Zamawiający wybierze Oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania 

zakupowego. Drugi etap postępowania będzie miał na celu wybór Wykonawcy Robót. 

 

 

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO 

ZAMAWIAJĄCY: 

OPERATOR ARP Sp. z o.o. 

ul. Świętojerska 5/7, 00-235 Warszawa 

działając w imieniu i na rzecz 

FABRYKA – PORTA MARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu 

ul. Stanisława Sulimy nr 1, lok. 226 

82-300 Elbląg  

PRZEPROWADZAJĄCY POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE: 

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. 

ul. Snopkowa 2B 

52-225 Wrocław 

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

▪ powierzchnia zabudowy:    ok. 2780 m2 

▪ powierzchnia całkowita:    ok. 18 930 m2 

3. OCZEKIWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

▪ Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Kontraktu:      

kwiecień 2022 

▪ Zakończenie Robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie:  

kwiecień 2024 

4. ZASTRZEŻENIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
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▪ odrzucenia lub zaakceptowania dowolnego zgłoszenia, 

▪ unieważnienia postępowania zakupowego lub odstąpienia od niego w dowolnym 

momencie, w całości lub w części bez podawania przyczyn. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za podjęcie takich działań i nie będzie 

zobowiązany do wyjaśnienia ich powodów Oferentom. 

Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w procedurze zakupowej oraz nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 

5. Warunki jakie winien spełniać Oferent  
 

a) W stosunku do przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne lub egzekucyjne; 

b) Na rzecz przedsiębiorstwa nie zostały wstrzymane płatności na podstawie wyroku 

sądowego lub decyzji o upadłości ze skutkiem w postaci całkowitej lub częściowej 

utraty prawa do zarządzania i kontrolowania aktywów Oferenta; 

c) W stosunku do przedsiębiorstwa nie zostały podjęte kroki prawne skutkujące 

wstrzymaniem płatności i mogące skutkować ogłoszeniem upadłości lub innego stanu 

pozbawiającego Oferenta całkowicie lub częściowo prawa do zarządzania i użytkowania 

własnych aktywów; 

d) Oferent nie został uznany za winnego istotnego zafałszowania informacji wymaganych 

do wzięcia udziału w postępowaniu; 

e) Oferent przedstawi kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

przetargowej załączonej do zaproszenia do złożenia oferty; 

f) Oferent zobowiązany jest spełnić wymagania dotyczące wadium. Przed złożeniem 

oferty w drugim etapie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00zł  

g) Oferent winien przedstawić referencje potwierdzające: 

• Wykonanie na zasadach Generalnego Wykonawstwa w ciągu ostatnich 5 lat 

obiektu biurowo-usługowego lub biurowy o powierzchni użytkowej min. 

5.000m2 z czego funkcja biurowa stanowiła nie mniej niż 70% wyżej 

wymienionej powierzchni. 

• Wykonanie na zasadach Generalnego Wykonawstwa w ciągu ostatnich 5 lat 

inwestycji mieszkaniowej lub usługowej za kwotę netto minimum 80 milionów 

złotych 
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• Wykonanie co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych, z których przynajmniej 

jedno polegało na budowie wielokondygnacyjnego obiektu kubaturowego o 

konstrukcji żelbetowej, z co najmniej jedną kondygnacją podziemną, dla której 

zaprojektowano fundamentowanie specjalne (ściany szczelinowe, ściany 

szczelne, palowanie itp.). 

 

*Ilość zrealizowanych obiektów zgodnie z pkt 5 g) będzie miała wpływ na wybór 

Wykonawcy. 

  
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór Formularz Zgłoszenia Oferenta 

2. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności 

3. Rysunki załączone w celach poglądowych (PZT, rzut, przekrój, elewacja) 

Z poważaniem,  

 

Sławomir Ludkiewicz 


