
 

 

INFORMACJA nr 1  

 

Data 
17.09.2015 

Adresaci  
Wspólnoty Mieszkaniowe  
- pl. Nowy Targ 9-27 
- ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) 
- ul. Jodłowa 1 

Ponadto otrzymują 
ZGM Centrum Sp. z o.o. 
Capital Inc. Sp. z o.o. 

 

Szanowni Państwo, 

w uzupełnieniu informacji prezentowanych na spotkaniach, które miały miejsce 27 i 28 

sierpnia 2015 r. przekazujemy Państwu informacje w formie pytań i odpowiedzi, 

dotyczące zagadnień związanych z projektem remontu zabudowy wokół pl. Nowy Targ we 

Wrocławiu. 

 

1. Co to jest szacunkowa wartość zamówienia ?  

Wartość szacunkowa zamówienia to średnia cena, za jaką można zamówić wykonanie 

usługi, roboty budowlanej lub kupić dany produkt. 

Przed ogłoszeniem właściwego przetargu na dokumentację budowlaną Zamawiający musi 

dokonać oszacowania wartości zamówienia, tj. poznać średnią cenę rynkową zamówienia, 

aby móc wybrać projektanta zgodnie z przepisami prawa. Zapytanie takie powinno być 

skierowane do min. 3 podmiotów. 

W naszym konkretnym przypadku z zapytaniem zwróciliśmy się do 7 podmiotów. 

Odpowiedź otrzymaliśmy od 3 biur projektowych, które podały następujące kwoty netto: 

a. 434 000,0 zł 

b. 429 000,0 zł 

c. 1 633 000,0 zł 

W ustalaniu kwoty szacunkowej nie została wzięta pod uwagę ostatnia z przedstawionych 

propozycji, ponieważ znacznie odbiega od cen zaproponowanych przez pozostałe 

podmioty. Dlatego też szacunkowa wartość zamówienia na dokumentację projektową dla 

27 wspólnot mieszkaniowych została ustalona na kwotę 431 500,0 zł netto, tj. 530 745,0 

zł brutto. 

Należy podkreślić, że jest to jedynie kwota SZACUNKOWA. Służy ona jedynie do określenia 

warunków prowadzenia procedury przetargowej. Dopiero teraz można rozpocząć 

właściwą procedurę, która w efekcie doprowadzi do wyboru wykonawcy. Kwota uzyskana 

w ramach tej procedury może odbiegać od kwoty szacunkowej. 
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Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Urzędzie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej i na tablicy ogłoszeń. Z informacjami o przetargu mogą zapoznać się 

wszyscy, którzy są zainteresowani złożeniem oferty. Można uczestniczyć w otwarciu ofert, 

a informację o tym, kto złożył ofertę i za jaką kwotę, podaje się do publicznej wiadomości. 

Następnie ma miejsce ocena formalna i merytoryczna każdej ze złożonych ofert, wybór 

wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie usługi. 

 

2. Dlaczego zakres prac remontowych jest tak obszerny ?  

Planowany zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz 

remontowych i wynika z: 

a) potrzeb zgłaszanych przez Zarządców, określonych na podstawie przeglądów 

okresowych, występujących awarii, planowanych prac remontowych, nakazów 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i innych, 

b) widocznych problemów technicznych, jakie występują w poszczególnych budynkach, 

również tych zgłaszanych przez mieszkańców, 

c) wymogów związanych z planowanym dofinansowaniem projektu z funduszy UE – 

określony katalog obowiązkowych prac, jak np. opomiarowania każdej wspólnoty, 

przeprowadzenie audytów energetycznych przed i po realizacji projektu. 

Uwzględnienie wszystkich koniecznych prac do wykonania jest niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z wykonawcą.  

Dbamy o to, aby planowane prace miały charakter kompleksowy, aby nie było 

konieczności przeprowadzania kolejnych remontów w następnych latach, za wyjątkiem 

bieżących prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem budynków. 

 

3. Czy każda wspólnota będzie musiała wykonać tak duży zakres prac ? 

W oparciu o szeroki zakres planowanych prac remontowych wykonawca dokumentacji 

będzie miał za zadanie wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich budynków. Na 

tej podstawie dla każdego segmentu zabudowy zostanie wybrany zestaw prac 

koniecznych do wykonania. Indywidualne podejście do potrzeb danej wspólnoty 

mieszkaniowej będzie widoczne w dokumentacji projektowej. Dla każdej wspólnoty 

OSOBNO zostanie przygotowany kosztorys oraz przedmiar robót określający niezbędny 

zakres prac i koszty. 

Takie postępowanie jest konieczne, aby precyzyjnie wskazać prace remontowe niezbędne 

do wykonania w danym segmencie, a tym samym zapobiec wydatkowaniu środków 

finansowych na prace remontowe, które nie są konieczne.  
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Mamy również na uwadze, że największe szanse na dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych będą miały projekty, w których osiągnięty będzie wskaźnik powyżej 60% 

oszczędności energii w stosunku do stanu sprzed remontu. Przygotowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej pozwoli w przyszłości realizować prace budowlane etapami  

i uzyskać spójny efekt, przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań technicznych. 

 

4. Do kiedy należy podjąć uchwały ? 

Uchwały na pierwszy etap realizacji projektu tj. opracowanie dokumentacji projektowej, 

powinny zostać podjęte bez zbędnej zwłoki. Maksymalnym terminem, który uznajemy za 

słuszny jest – 9 październik 2015 r. 

Do dnia 17.09.2015 r. uchwały podjęły następujące wspólnoty: 

- pl. Nowy Targ nr 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 

- ul. Piaskowa 1, 3 

- ul. Jodłowa 1 

 

5. Dokumentacja architektoniczna – cel opracowania, podział kosztów 

Wykonanie dokumentacji architektonicznej jest pierwszym etapem projektu remontu 

zabudowy pl. Nowy Targ. Zakres prac projektowych obejmuje elementy niezbędne do 

poprawy stanu technicznego, a także zmniejszenia energochłonności i estetyki zabudowy. 

Konieczne jest przygotowanie dokumentacji wielobranżowej, obejmującej co najmniej: 

a) uproszczoną inwentaryzację budynków – pozwalającą m.in. na sprawdzenie zmian  

w strukturze budynków, wykonanych dotychczas prac czy sposobu prowadzenia sieci,  

b) ocenę stanu technicznego – jest to podstawa do określenia zakresu prac, 

c) audyt energetyczny – dla każdego budynku, wymóg niezbędny z uwagi na planowane 

dofinansowanie ze środków UE, podstawa do określenia zakresu prac 

termomodernizacyjnych, 

d) koncepcję architektoniczną – obejmującą wstępne zamysły architektów, ogólny kształt 

projektu; podstawa do dalszych, szczegółowych prac nad projektem,  

e) projekt budowlany i projekt wykonawczy – elementy niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

f) przedmiary robót – stosowne wyliczenia w zakresie ilości i rodzaju prac remontowych  

i termomodernizacyjnych, 

g) kosztorysy – dające rzeczywisty obraz kosztów z jakimi należy się liczyć przy 

prowadzeniu prac remontowych, 

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - elementy niezbędne 

do uzyskania pozwolenia na budowę, 



 

 

4 

i) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta, który wykonał dokumentację - 

element konieczny na etapie realizacji prac budowlanych, umożliwiający 

wprowadzanie ewentualnych korekt czy udzielanie wskazówek wykonawcy prac 

budowlanych. 

Dokumentacja projektowa będzie podzielona na części: 

a) ogólną, obejmującą całość zagadnień dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, które 

przystąpiły do projektu, to m.in. koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, 

wykonawczy, specyfikacje techniczne,  

b) odrębną, uwzględniającą specyfikę każdej wspólnoty, m.in. przedmiary robót, 

kosztorysy, audyty energetyczne, inwentaryzację budynków, ocenę stanu 

technicznego. 

Na podstawie tej dokumentacji będzie można wystąpić z wnioskiem o udzielenie 

pozwolenia na budowę oraz opracować dokumentację związaną z aplikowaniem o środki 

UE. 

Koszty opracowania dokumentacji dzielone są proporcjonalnie, zgodnie z udziałami  

w części wspólnej, przypadającymi na każdego właściciela, w tym również na Gminę 

Wrocław. Dokumentacja stanowić będzie współwłasność poszczególnych wspólnot 

mieszkaniowych, odpowiednio do udziałów w części wspólnej. 

 

6. Uchwała wspólnot mieszkaniowych – wyjaśnienie treści 

 

Uchwała podejmowana przez właścicieli nieruchomości, w tym Gminę Wrocław, dotyczy 

wyrażenia zgody na realizację I-go etapu projektu, tj. wykonanie dokumentacji 

projektowej na remont budynków wokół pl. Nowy Targ we Wrocławiu.  

W uchwale podejmowane są następujące kwestie: 

a) § 1 - wyrażenie zgody na nawiązanie współpracy i zawarcie porozumienia, pomiędzy 

Gminą Wrocław a wspólnotami na rzecz realizacji I-go etapu projektu, tj. 

opracowania dokumentacji architektonicznej i dokumentacji aplikacyjnej o środki UE;  

porozumienie to służy sformalizowaniu współpracy pomiędzy wspólnotami 

mieszkaniowymi, Gminą Wrocław, Zarządcami oraz Spółką Wrocławska 

Rewitalizacja; 

b) § 2 – upoważnienie do przygotowania i przeprowadzenia przez Wrocławską 

Rewitalizację w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz Gminy Wrocław, 

postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji 

architektonicznej – upoważnienie takie jest konieczne z punktu widzenia przepisów 

prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych i pozwala na 

reprezentowanie wszystkich właścicieli przez Wrocławską Rewitalizację podczas 
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wyłaniania wykonawcy; brak takiego upoważnienia całkowicie uniemożliwi 

przeprowadzenie wymienionego postępowania; 

c) § 3 – wspólnoty mieszkaniowe są reprezentowane przez zarządów: ZGM Centrum Sp. 

z o.o. oraz Capital Inc. Sp. z o.o., zgodnie z zawartymi przez wspólnoty umowami oraz 

odrębnymi regulacjami prawnymi. Zgoda, jaką mają wyrazić wspólnoty, obejmuje 

możliwość podejmowania przez zarządców wszystkich niezbędnych czynności 

związanych z przygotowaniem i realizacją przez Wrocławską Rewitalizację prac nad 

zawarciem porozumienia oraz przeprowadzenia procedur wyboru wykonawcy 

dokumentacji projektowej. Nie jest to zgoda na wszelkie możliwe czynności 

wykonywane przez zarządców w imieniu wspólnot; 

d) $ 4 – zapis ten oznacza, że każda wspólnota, a dalej każdy współwłaściciel, ponosi 

koszty dokumentacji projektowej zgodnie z udziałem procentowym w części 

wspólnej, jaki na niego przypada; koszty sporządzenia dokumentacji zostaną zatem 

rozdzielone na blisko 300 podmiotów i osób będących właścicielami nieruchomości; 

e) § 5 – przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji 

projektowej, konieczne jest, aby każda wspólnota miała zgromadzone środki 

finansowe zapewniające pełne pokrycie tej części kosztów opracowania 

dokumentacji, jaka przypada na daną wspólnotę - kwota ta widnieje na uchwale; jest 

to wymóg formalny i prawny; nie jest to kwota jaką każda wspólnota będzie musiała 

zapłacić za opracowaną dokumentację; ostateczny koszt będzie wiadomy po 

rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na podstawie ofert złożonych przez 

potencjalnych wykonawców. 

 

7. Budżet całości – podział na poszczególne etapy i elementy budżetu 

 

W marcu 2014 roku przeprowadzono aktualizację audytu energetycznego dla budynku 

przy pl. Nowy Targ 24. Koszty kompleksowej termomodernizacji i remontu tego budynku 

zostały oszacowane na ok. 490 000 zł netto (602 700 zł brutto). Na tej podstawie został 

określony SZACUNKOWY koszt realizacji całości projektu dla 27 wspólnot: 12 740 000 zł 

netto (15 670 000 zł brutto). Są to wyłącznie kwoty szacunkowe, które pozwalają określić 

w przybliżeniu wydatki na cały projekt. Kwoty, jakie trzeba będzie ponieść na jego 

realizację, będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej (kosztorysy) oraz 

wyłonieniu poszczególnych wykonawców. 

Oceniamy, że główne koszty realizacji projektu, w kwotach szacunkowych, przybliżonych 

przedstawiają się następująco: 

- dokumentacja architektoniczno-budowlana: ok. 530 745 zł brutto 

- dokumentacja aplikacyjna o środki UE: ok. 60 000 zł brutto 

- prace remontowe ok. 15 670 000 zł brutto 
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- rozliczenia i obsługa dotacji (za okres 2 lat) ok. 30 000 zł brutto 

RAZEM ok. 16 290 745 zł brutto 

W trakcie realizacji projektu konieczne będzie podejmowanie przez wspólnoty 

mieszkaniowe różnych uchwał, na których to podstawie możliwa będzie realizacja 

kolejnych działań. 

 

8. Kto i jaką rolę pełni w projekcie ? 

W realizację projektu zaangażowane są następujące podmioty: 

Wspólnoty mieszkaniowe – uczestniczą w tworzeniu założeń projektu oraz jego realizacji, 

zgłaszają potrzeby remontowe, członkowie wspólnot jako współwłaściciele finansują 

część projektu, zgodnie z posiadanymi udziałami o łącznej wysokości 69 %, i in. 

Zarządcy nieruchomości – realizują zadania bieżące związane z powierzonym przez 

wspólnoty zarządem, reprezentują wspólnoty a także m.in. konsultują zagadnienia 

techniczne, aktywnie uczestniczą w opracowaniu różnego rodzaju dokumentacji; 

Miasto Wrocław – jako współwłaściciel finansuje część projektu, zgodnie z posiadanymi 

udziałami w wysokości 31%; z ramienia Miasta w zakresie technicznym uczestniczy Zarząd 

Zasobu Komunalnego; Miasto powierzyło również prowadzenie całego projektu spółce 

miejskiej – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., 

Wrocławska Rewitalizacja – pełni rolę operatora projektu, realizuje zadania związane 

m.in. z ułożeniem harmonogramu, przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem 

postępowań przetargowych, wyłanianiem wykonawców, opracowaniem koncepcji 

finansowania i pozyskania środków zewnętrznych; dzięki jednemu podmiotowi, który 

czuwa nad realizacją projektu, w którym uczestniczy 27 wspólnot mieszkaniowych, 

możliwe jest osiągnięcie spójności założeń i realizowanych prac, większe uporządkowanie 

działań i sprawniejsze osiągnięcie celów. Spółka nie opracowuje dokumentacji 

architektonicznej. 

Przedstawione zadania w sposób ogólny pokazują pola aktywności poszczególnych 

podmiotów i osób. 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. 

 

 

Opracował: Grzegorz Szewczyk 


