
 

 
 
 
 

 
 

O G Ł O S Z E N I E   O   D I A L O G U  T E C H N I C Z N Y M 

 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  

(dalej Dialog techniczny/dialog techniczny) 

 
Zamawiający Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (zwany dalej Zamawiającym/Muzeum) ul. 
Stanisława Kostki Potockiego  10/16, 02-958  Warszawa, na podstawie art. 31a oraz 31b ustawy Prawo 
zamówień publicznych (dalej ustawy PZP): 
 
informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie niezbędnym do 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ w tym warunków umowy w sprawie 
zamówienia. 
 

1. Cel i przedmiot dialogu technicznego. 

 
1.1 Zamawiający planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania, którego 
przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, (w formule tzw: zaprojektuj i wybuduj), polegających na BUDOWIE 
ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD 
TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II, w zakresie:  
– sporządzenia: 

a) projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami 3D,  
b) projektu budowlanego, 
c) projektu wykonawczego, 

– uzyskania wymaganych przepisami prawa: 
a) uzgodnień i zatwierdzeń dla opracowanego projektu budowlanego 
b) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę, 

– wykonania robót budowlanych na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych projektów  
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 
Zamawiający posiada „Program Funkcjonalno-Użytkowy NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE 
ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ 
SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, 2012 rok” dla 
planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: BUDOWA ZESPOŁU POMIESZCZEŃ 
WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU 
PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II. którego treść, w ramach dialogu technicznego, zostanie poddana 
weryfikacji i aktualizacji w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania postępowania, zgodnie z art. 31 
ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Zamawiający opisuje 
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Zamawiający przewiduje wszczęcie postępowania przetargowego na ww. zakres prac - na początku 2021r. 
  
1.2 Celem dialogu technicznego jest pozyskanie niezbędnej, szerokiej i aktualnej wiedzy technicznej, 
technologicznej oraz architektonicznej, obejmującej najnowocześniejsze, energooszczędne, ekologiczne 
rozwiązania, zgodne z zasadami i technologiami prowadzenia remontu konserwatorskiego przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, w celu weryfikacji i aktualizacji, w tym rozszerzenia założeń posiadanego 
przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanego przedsięwzięcia 



 

 
 
 
 

 
 

inwestycyjnego pn.:  BUDOWA ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ 
SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II. 
 
Z tego względu Zamawiający jest zainteresowany:  

 pozyskaniem informacji w zakresie najnowocześniejszych, energooszczędnych i ekologicznych 
rozwiązań i modyfikacji technicznych i technologicznych dla infrastruktury technicznej planowanej 
inwestycji, 

 pozyskaniem informacji o możliwościach w zakresie zmian podziału funkcjonalno-użytkowego 
pomieszczeń Wielkiej Grotarni w celu pozyskania pomieszczeń dla nowych funkcji, 

 pozyskaniem informacji na temat oferty rynkowej w zakresie najnowocześniejszych, 
energooszczędnych i ekologicznych systemów budowlanych, rozwiązań technologicznych, 
systemów technicznych, urządzeń, materiałów wykończeniowych oraz elementów aranżacji wnętrz 
dla planowanej inwestycji, 

 pozyskaniem niezbędnej wiedzy do prawidłowego i wyczerpującego sformułowania wytycznych 
do planowanej aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz remontu 
konserwatorskiego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 

 pozyskaniem niezbędnej wiedzy w celu zapewnienia zgodności realizacji planowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, 

 rozeznaniem ryzyk w zakresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,  

 pozyskaniem niezbędnej wiedzy w zakresie terminów wykonania zamówienia, w celu zapewnienia 
odpowiednich terminów adekwatnych do rozmiaru planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 
Podczas dialogu technicznego Zamawiający zakłada w szczególności:  

 
1) Pozyskanie informacji pod kątem zdefiniowania zagrożeń dla izolacyjności przeciwwodnej obiektu, w 

tym przeanalizowanie konieczności oraz potencjalnych możliwości technicznych/technologicznych 
przeprowadzenia robót naprawczych w zakresie hydroizolacyjności obiektu, również przy 
uwzględnieniu sposobów ograniczających konieczność ingerencji w strukturę barokowego ogrodu na 
powierzchni Tarasu Górnego. 

2) Pozyskania wiedzy o warunkach i możliwościach jak najtrwalszego zachowania i zabezpieczenia przed 
zniszczeniem zabytkowej struktury i substancji muru oporowego i Groty Sobieskiego, w tym 
uwzględnienia historycznego posadowienia fundamentów w warstwach wodonośnych jako struktury 
stabilizującej posadowienie Pałacu Wilanowskiego na tzw. niskiej skarpie terasy zalewowej Wisły, a także 
o sposobie opracowania i wykorzystania wnętrz zabytkowych pomieszczeń w Grocie Sobieskiego 
(Grotarni) z osią via aqua. 

3) Pozyskanie wiedzy w zakresie wytrzymałości istniejących stropów nad pomieszczeniami Wielkiej 
Grotarni i zdefiniowanie ewentualnych zagrożeń pod kątem planowanych zmian w zagospodarowaniu 
terenu Tarasu Górnego oraz planowanych zmian w sposobie jego użytkowania. Zamawiający planuje 
pozyskać informacje w zakresie ewentualnej zasadności oraz ewentualnych sposobów wzmocnienia 
istniejących stropów nad pomieszczeniami Wielkiej Grotarni. 

4) Pozyskanie informacji w zakresie możliwości wykorzystania zrealizowanych zewnętrznych fragmentów 
kanalizacji sanitarnej dla Wielkiej Grotarni, w tym pod kątem doboru właściwych urządzeń 
wspomagających odprowadzenia ścieków do istniejącej przepompowni przy budynku Oranżerii. 

5) Pozyskanie wiedzy o wydajności istniejącej przepompowni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej przy 
budynku Oranżerii, jako docelowego punktu odbioru ścieków z Wielkiej Grotarni. 

6) Pozyskanie wiedzy o możliwościach technicznych /lub możliwościach ewentualnej modernizacji/ 
istniejącej stacji TRAFO /lub o konieczności budowy nowej stacji TRAFO/ na potrzeby zasilenia 
elektroenergetycznego Wielkiej Grotarni. 



 

 
 
 
 

 
 

7) Pozyskanie informacji o możliwościach lokalizacji i technicznych możliwościach dostawy i montażu 
agregatu/agregatów prądotwórczych dla Wielkiej Grotarni, na podstawie założeń projektu 
architektonicznego z 2006 roku.  

8) Pozyskanie wiedzy o możliwych sposobach pozyskania ciepła/zasilenia w ciepło pomieszczeń Wielkiej 
Grotarni, również przy uwzględnieniu opcji wykorzystania źródeł geotermalnych, przy uwzględnieniu 
w szczególności ekonomicznych i technicznych aspektów. 

9) Pozyskanie wiedzy możliwych sposobach odzyskiwania ciepła, przy uwzględnieniu ekonomicznych i 
technicznych aspektów. 

10) Pozyskanie wiedzy w zakresie zasadności zastosowania i technicznych możliwości wykorzystania 
kompensatorów mocy biernej. 

11) Pozyskanie informacji o wydajności obecnego poziomu poboru wody przez Muzeum z istniejącego 
wodociągu pod kątem potencjalnych potrzeb zaopatrzenia w wodę obiektu Wielkiej Grotarni. 

12) Pozyskanie wiedzy o możliwościach technicznych i technologicznych oraz możliwościach lokalizacji  
urządzenia/urządzeń stacji uzdatniania wody dla Wielkiej Grotarni, na podstawie założeń projektu z 
2006 roku. 

13) Pozyskanie wiedzy na temat możliwych wariantów wykonania instalacji uzdatniania wody i zasilania 
wodozdrojów pod kątem zmiany trasy systemu rur w celu uniknięcia ingerencji w kontruję drogi 
pożarowej, w odniesieniu do projektu z 2006 r. 

14) Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań 
technicznych wentylacji lub/i klimatyzacji, w oparciu o analizę projektu z 2006 roku oraz wykonanych 
w latach 2006-2007 na jego podstawie robót, w ramach budowy obiektu Wielkiej Grotarni (etap I). 

15) Pozyskanie wiedzy w zakresie potencjalnych możliwości wykorzystania przestrzeni w południowej 
części obiektu Wielkiej Grotarni, powstałej w wyniku zdublowania ścianą żelbetową historycznego 
muru oporowego wraz z jednoczesnym określeniem potencjalnych możliwości dostępu do tej 
przestrzeni. 

16) Pozyskanie wiedzy w zakresie potencjalnych potrzeb oraz sposobów zapewnienia wentylacji przestrzeni 
w południowej części obiektu Wielkiej Grotarni, powstałej w wyniku zdublowania ścianą żelbetową 
historycznego muru oporowego. 

17) Pozyskanie wiedzy w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków w kontekście obiektu 
Wielkiej Grotarni.  

18) Pozyskanie wiedzy w zakresie identyfikacji potencjalnych możliwości technicznych, pozwalających na 
zwiększenie liczby osób w przestrzeni Wielkiej Gotarni, w oparciu o założenia projektu 
architektonicznego z 2006 roku oraz obowiązuje przepisy. 

19) Pozyskanie informacji w zakresie nowoczesnych, funkcjonalnych sposobów rozwiązań 
technicznych/technologicznych wydzielenia pożarowego stref w powiązaniu z określeniem 
potencjalnych dróg ewakuacji z obiektu, w oparciu o projekt architektoniczny z 2006 roku oraz przy 
uwzględnieniu planowanej multi-funkcjonalności obiektu.  

20) Pozyskanie wiedzy w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązaniach nowoczesnych systemów 
gaszenia pożaru przy uwzględnieniu wszystkich planowanych sposobów  wykorzystania obiektu. 

21) Pozyskanie informacji na temat potencjalnych wariantów dróg doprowadzenia światłowodu do Wielkiej 
Grotarni przy uwzględnieniu warunków środowiskowych oraz istniejącego zagospodarowania terenu 
Muzeum. 

22) Pozyskanie informacji o możliwych potencjalnych wariantach zakresu monitoringu kamer dla 
pomieszczeń Wielkiej Grotarni i terenu zewnętrznego przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych 
sposobów wykorzystania obiektu. 

23) Pozyskanie informacji o możliwościach technologicznych najnowocześniejszych systemów 
monitoringu kamer, również przy uwzględnieniu funkcji zdalnego nawigowania zakresem monitoringu 
(włączanie i wyłączanie kamer monitoringu z wybranego pomieszczenia/zespołu kamer z wybranej 
strefy w zależności od potrzeb/wymagań aktualnego użytkownika przestrzeni). 



 

 
 
 
 

 
 

24) Pozyskanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie obiektowych systemów 
bezpieczeństwa, wspomagających użytkowanie budynków przeznaczonych na organizację ekspozycji 
muzealnych, spotkań, konferencji, różnego rodzaju szkoleń oraz zajęć dydaktycznych. 

25) Pozyskanie informacji o najnowocześniejszych rozwiązaniach, urządzeniach w zakresie systemów 
bezpieczeństwa fizycznego (kontrola dostępu - KD, sygnalizacja włamania i napadu - SWiN), 
wspomagających użytkowanie budynków przeznaczonych na organizację ekspozycji muzealnych (pod 
uwagę należy wziąć bezpieczeństwo ewentualnego cennego obiektu lub np. kolekcji zbiorów), spotkań, 
konferencji, różnego rodzaju szkoleń oraz zajęć dydaktycznych, kompatybilnych lub z możliwością 
integracji z funkcjonującymi na terenie Muzeum systemami, w oparciu o obecne oraz planowane 
założenia programu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń Wielkiej Grotarni. 

26) Pozyskanie wiedzy w zakresie najnowocześniejszych systemów multimedialnych (audio – wizualnych, 
projekcyjnych) pod kątem różnorodności i możliwości technicznych oraz zasadności  zastosowania, 
przy uwzględnieniu założeń obecnego programu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń Wielkiej 
Grotarni. 

27) Pozyskanie wiedzy w zakresie wymaganych właściwości akustycznych pomieszczeń przeznaczonych na 
organizację spotkań, konferencji, różnego rodzaju szkoleń, zajęć dydaktycznych oraz ekspozycji 
muzealnych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń uzyskania prawidłowych parametrów 
akustycznych pomieszczeń Wielkiej Grotarni i wskazanie możliwości rozwiązań 
technicznych/technologicznych w celu ich eliminacji. 

28) Pozyskanie wiedzy w zakresie możliwości technicznych i technologicznych najnowocześniejszych i 
energooszczędnych rozwiązań systemów oświetleniowych, w szczególności z uwzględnieniem 
możliwości zdalnego nawigowania, dedykowanych dla pomieszczeń bez dostępu światła dziennego, 
przy uwzględnieniu obecnych oraz planowanych założeń programu funkcjonalno-użytkowego 
pomieszczeń Wielkiej Grotarni. 

29) Pozyskanie informacji w zakresie rozwiązań technicznych/technologicznych systemów ochrony 
przeciwpowodziowej wraz z systemem czujników, systemem  odpompowywania wody, z możliwością 
połączenia z budynkowym systemem powiadamiania, możliwych potencjalnie do zastosowania w 
Wielkiej Grotarni, w celu zabezpieczenia obiektu przed zalaniem wodą podczas stanów powodziowych.  

30) Pozyskanie wiedzy w zakresie technicznych możliwości najnowocześniejszych systemów BMS, przy 
uwzględnieniu warunku kompatybilności lub możliwości integracji z funkcjonującym na terenie 
Muzeum system. 

31) Pozyskanie wiedzy w zakresie rekomendowanych do zastosowania współczesnych rozwiązań 
wspomagających dostęp i funkcjonowanie na terenie Wielkiej Grotarni gości o specjalnych potrzebach 
(np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, opiekunów z dziećmi w wózkach) w obiektach 
przeznaczonych do organizacji spotkań, konferencji, różnego rodzaju szkoleń, zajęć dydaktycznych oraz 
ekspozycji muzealnych. 

32) Pozyskanie wiedzy w zakresie przepisów, możliwości technicznych oraz możliwych wariantów 
dotyczących aktualizacji programu funkcjonalnego pomieszczeń w zakresie: 
a) wydzielenia pomieszczeń kawiarniano-restauracyjnych wraz niezbędnym zapleczem, węzłem 
sanitarno-higienicznym dla personelu oraz gości, 
b) wydzielenia pomieszczenia serwerowni wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami 
zapewniającymi odpowiednie warunki fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo pożarowe, 
gwarantujące niezawodną, ciągłą i bezpieczną pracę zakresie urządzeń,   
c)   wydzielenia pomieszczenia dla lokalnego monitoringu/ochrony. 

33) Pozyskanie wiedzy w zakresie możliwości technicznych i technologicznych retencjonowania wód 
opadowych z Tarasu Górnego, z wykorzystaniem wykonanego przy budowie Wielkiej Grotarni (etap I) 
systemu drenaży i kanalizacji deszczowej, celem jej wykorzystana do nawadniania terenów 
sąsiadujących: boskietu północnego, boskietu centralnego, salonu ogrodowego na Tarasie Dolnym, 
boskietem południowym. 



 

 
 
 
 

 
 

34) Pozyskanie wiedzy w zakresie technicznych i technologicznych możliwości wymiany istniejących 
szpalerów grabowych, biegnących wzdłuż północnej, wschodniej i południowej granicy parterów 
ogrodowych Tarasu Górnego, w celu odtworzenia historycznego szpaleru z drzew liściastych i iglastych, 
przy uwzględnieniu kwestii zachowania ciągłości bezpieczeństwa izolacyjnego, a także przy 
uwzględnieniu kwestii maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla stropów nad pomieszczeniami 
Wielkiej Grotarni (również przy założeniu wariantu okresowości wymiany poszczególnych 
egzemplarzy, po przekroczeniu dopuszczalnego tonażu). 

35) Pozyskanie informacji na temat potencjalnych wariantów chronologii działań, przy uwzględnieniu 
potencjalnych następstw przyczynowo – skutkowych w zakresie aspektów technicznych, 
technologicznych, konserwatorskich, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, 
ekonomicznych oraz logistycznych dla najważniejszych z punktu widzenia Zamawiającego elementów 
zadania, przyczyniających się do zrealizowania przedsięwzięcia w określonym przez Zamawiającego 
terminie, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Określenie koniecznego zakresu do projektowania. 

36) Pozyskanie informacji na temat sposobów organizacji oraz możliwego zakresu potencjalnego placu 
budowy, jaki Zamawiający powinien udostępnić do realizacji inwestycji wraz z omówieniem 
potencjalnych wariantów organizacji ruchu gości, w czasie realizacji robót budowlanych. 

 
1.3 Zamawiający posiada następującą dokumentację, która zostanie przekazana Uczestnikowi dialogu 
technicznego, na podstawie klauzuli poufności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1): 

 Projekt architektoniczno-wykonawczy zespołu pomieszczeń wielofunkcyjnych w zakresie branż: 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej pn. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
WYKONAWCZEGO ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ 
SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, sporządzony 
w 2006 r., Studio Architektury arch. Tomasz Kuls, ul. Andersa 1 m 45, 00-147 Warszawa, Pracownia 
Projektowa, ul. Ludna 1b m 123, 00-405 Warszawa, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,00 – 379 
Warszawa,  

 dokumentacja powykonawczą dla wykonanych w latach 2006 – 2007 części robót budowlanych (ETAP 
I), na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ 
WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU 
PAŁACU W WILANOWIE, 

 inna dokumentacja projektowa w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej: kabla zasilającego, 
kanalizacji sanitarnej z przepompownią, pomp ciepła, dotyczącej inwestycji, 

 inna dokumentacja powykonawcza w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej dotyczącej 
inwestycji, 

 analizy i opinie konstrukcyjne dla wykonanych w latach 2006 – 2007 robót budowlanych,  

 EKSPERTYZY I BADANIA OKREŚLAJĄCE STAN ZACHOWANIA WIELKIEJ GROTARNI 
WRAZ ZAKTUALIZACJĄ TECHNICZNĄ I PRAWNĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 
opracowanie z 2016 roku, BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. K., ul. Al. Jerozolimskie 155, 
02-326 Warszawa, 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ 
SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, wykonany w 
2012 roku. 
 
 
 

2. Krótki opis planowanego przedsięwzięcia budowlanego. 



 

 
 
 
 

 
 

2.1 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie planuje kontynuację realizacji inwestycji zespołu 
pomieszczeń wielofunkcyjnych trzech sal wraz z zapleczem recepcyjno – sanitarnym, pomieszczeń zaplecza 
socjalnego, sanitarnego, technicznego i gospodarczego, z przeznaczeniem do organizowania ekspozycji 
muzealnych, spotkań, konferencji, różnego rodzaju szkoleń oraz zajęć dydaktycznych. 

W latach 2006 – 2007 został wykonany etap I robót budowlanych w zakresie konstrukcji oraz budynkowych 
tras instalacji infrastruktury, na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn: ZESPÓŁ 
POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM 
OGRODU PAŁACU W WILANOWIE oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.  
 
2.2 Celem wykonanych prac było przywrócenie przestrzennych walorów tarasów ogrodowych oraz 
budowlanych zabytkowego muru oporowego wraz z Grotą Sobieskiego (Grotarnią) przy jednoczesnej 
stabilizacji ich  stanu konserwatorsko – technicznego i stworzenia dodatkowych pomieszczeń użytkowych 
w nowych kubaturach tzw. Wielkiej Grotarni dla potrzeb Muzeum.  
Innym bardzo ważnym celem było ustabilizowanie przez nowy mur skarpy wiślanej nad terenem 
zalewowym, a tym samym poprawa warunków posadowienia i stabilności Pałacu Wilanowskiego.  
Funkcję nośną muru oporowego przejął na całej długości założenia cofnięty w kierunku pałacu mur 
żelbetowy. Prace te umożliwiły jednocześnie realizację budowy nowych kubatur pomiędzy murem 
oporowym a murem zabytkowym.  
Przy tworzeniu nowego wystroju architektonicznego muru oporowego zdecydowano się sięgnąć do kreacji 
Canaletta w obrazie „Widok Pałacu w Wilanowie od strony północno-wschodniej” z 1777 r.. Wykonano balustrady, 
które wypełniają współczesne potrzeby w zakresie zabezpieczenia dla zwiedzających muzeum parteru 
ogrodowego Tarasu Górnego.  

 
2.3 Zbudowany obiekt to żelbetowa monolityczna konstrukcja, oddylatowana od historycznego muru 
oporowego i Groty Sobieskiego. Fundamenty wykonano w postaci żelbetowych monolitycznych płyt o 
nieregularnym kształcie i zmiennych rzędnych posadowienia. Stropy żelbetowe wykonano jako 
monolityczne płyty, oparte na monolitycznych ścianach i słupach, ze spadkiem wierzchu płyty celem 
odwodnienia (przestrzeń wewnętrzną oraz obszar tarasu górnego zdrenowano). Wewnętrzne podciągi i 
słupy – są żelbetowe. Zewnętrzne ściany żelbetowe pełnią rolę konstrukcyjną (stanowią podparcie dla 
stropu) oraz funkcję przegrody termicznej, natomiast wewnętrzne ściany żelbetowe są nośne. Obiekt 
podzielono dylatacjami na 3 części. 

 
2.4 Główne projektowane wymiary kubatury podziemnej:  

 - długość: 121,00 m 
- szerokość:  37,00 m,  

w tym część podziemna projektowana 
powierzchnia zabudowy  1 655,50 m2 
powierzchnia całkowita 1 655,50 m2  
powierzchnia netto 1 561,81 m2 
kubatura brutto:  6 622,00 m3, 
 
w tym część podziemna istniejąca (zespół „groty”) 
powierzchnia netto 143,38 m2 

 

2.5 W latach kolejnych, do obsługi Wielkiej Grotarni zostały wykonywane elementy/fragmenty 
infrastruktury zewnętrznej (szczegóły w dokumentacji powykonawczej).  

 
3. Warunki przystąpienia do dialogu technicznego przez Uczestników: 



 

 
 
 
 

 
 

Zamawiający zaprosi do dialogu Uczestników, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

a) posiadają aktualne uprawnienia budowlane*** w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi lub dysponują 
osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi; 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończonych, co najmniej 3 robót budowlanych w zakresie obiektów 

budowlanych wpisanych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum** w tym:  

- co najmniej 1 realizacji roboty budowlanej związanej budową  kubatur podziemnych; 

- co najmniej 1 realizacji roboty budowlanej związanej z rewaloryzacją i/lub adaptacją zabytków do celów 

ekspozycyjnych oraz/lub  konferencyjnych i szkoleniowych; 

c) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów hydroizolacji obiektu/ów całkowicie zagłębionego/ych w gruncie, wpisanego/ych do rejestru 
zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 
d) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów wentylacji i klimatyzacji historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych 
przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych do 
rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 
e) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów grzewczych historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych 
przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych do 
rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 
f) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów ochrony przeciwpożarowej historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych 
przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych do 
rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 
g) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów bezpieczeństwa historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych 
przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych do 
rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 
h) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków do udziału w Dialogu technicznym, usługi sporządzenia 
dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 
systemów multimedialnych, oświetleniowych, akustycznych historycznego/ych obiektu/ów użyteczności 
publicznej, którego/ych przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub 
szkoleń, wpisanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**; 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
* Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2187 z późn. zm.). 
 
** Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 917, 1726). 

*** Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 220). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.  U.  z  

2019  r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

wyszczególnione wyżej jeżeli: 

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we 

wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
4. Zasady oraz termin składania zgłoszeń do Dialogu - wniosków do udziału w dialogu 
technicznym: 

Uczestnikiem Dialogu może być podmiot, który dokona zgłoszenia do Dialogu. Wnioski do udziału w 
dialogu technicznym należy składać w języku polskim do dnia 01.06.2020 r. drogą elektroniczną na adres: 
zamowienia@muzeum-wilanow.pl 

Wniosek do udziału w Dialogu powinien zwierać co najmniej oświadczenie o zamiarze przystąpienia do 
dialogu technicznego oraz zobowiązanie do udziału w dialogu, w tym oddelegowanie z ramienia Uczestnika 
upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia dialogu z Zamawiającym, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie aktualnych uprawnień 
budowlanych, o których mowa w pkt 3 lit. a), wiedzy i doświadczenia z załączeniem dowodów określających 
czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 3 lit. b) zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl


 

 
 
 
 

 
 

ukończone oraz  z załączeniem dowodów określających czy usługi, o których mowa w pkt 3 lit. c)-h) zostały 
wykonane należycie. 

Uwagi: 

Dialog odbywa się na zaproszenie Zamawiającego. Zamieszczenie na stronie internetowej niniejszej 
informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu nie stanowi formalnego zaproszenia do udziału w 
konsultacjach.  

Dialog jest prowadzony w oparciu i na podstawie Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego 
zatwierdzonego w dniu 11.05.2020 r. 

Przewidywany czas trwania Dialogu: nieokreślony 
 
Sposób porozumiewania się z Uczestnikami: droga elektroniczna 
 
Kontakt  na etapie zgłaszania wniosków do udziału w Dialogu: zamowienia@muzeum-wilanow.pl 
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 Załącznik nr 1 (wzór oświadczenia Klauzula poufności) 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

K l a u z u l a o p o u f n o ś c i 
 
 

Zamawiający:  
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16  
02-958 Warszawa  
tel.: (22) 544 27 00  
 
 
 

Wykonawca:  
…………………………………………………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:  
…………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  
Oświadczenie Wykonawcy  

 
Niniejszym wnioskując o przekazanie do wglądu dokumentów: 
 

 Projekt architektoniczno-wykonawczy zespołu pomieszczeń wielofunkcyjnych w zakresie branż: 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej pn. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
WYKONAWCZEGO ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD 
TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, sporządzony w 2006 r., Studio Architektury 
arch. Tomasz Kuls, ul. Andersa 1 m 45, 00-147 Warszawa, Pracownia Projektowa, ul. Ludna 1b m 123, 00-405 
Warszawa, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - Akademia Sztuk Pięknych w 
Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,00 – 379 Warszawa,  

 dokumentacja powykonawczą dla wykonanych w latach 2006 – 2007 części robót budowlanych (ETAP I), na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z 
GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, 

 inna dokumentacja projektowa w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej: kabla zasilającego, kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią, pomp ciepła, dotyczącej inwestycji, 

 inna dokumentacja powykonawcza w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej dotyczącej inwestycji, 

 analizy i opinie konstrukcyjne dla wykonanych w latach 2006 – 2007 robót budowlanych,  

 EKSPERTYZY I BADANIA OKREŚLAJĄCE STAN ZACHOWANIA WIELKIEJ GROTARNI WRAZ 
ZAKTUALIZACJĄ TECHNICZNĄ I PRAWNĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, opracowanie z 2016 
roku, BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. K., ul. Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO 
POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, wykonany w 2012 roku. 

 
 
oświadczam, że:  
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji zawartych w ww. dokumentach i zgadzam się, że 
informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania wniosku do udziału w Dialogu technicznym i nie mogą 
zostać ujawnione stronom trzecim,  



 

 
 
 
 

 
 

- nie będę zatrzymywać, rozpowszechniać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych ujawnionych i 
przekazanych mi informacji, 
- zobowiązuję się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje, 
przygotowujących wniosek do udziału w Dialogu technicznym nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w 
całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od 
Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji dotyczy; 
Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy. 
Wszelkie spory mogące dotyczyć niedochowania niniejszego zobowiązania będą rozstrzygane przez Strony polubownie 
w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez 
którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zobowiązaniem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 
 
 
 
 

…………………………….  
miejscowość, data, czytelny podpis 
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