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Warszawa, dnia 22.04.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:  

Usługa wykonania projektu remontu kabla elektroenergetycznego i światłowodu. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu kabla elektroenergetycznego 

i światłowodu pomiędzy Wielką Grotarnia znajdującą się na terenie Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie a budynkiem Gajówki na terenie Rezerwatu Morysińskiego 

(przebiegającego przez działki: A) obręb: 1-05-52 numer działki 17/4, B) obręb: 1-06-16 

numer działki 1, C) obręb: 1-05-46 numer działki 32 ). 

1.2. Przedmiot zamo wienia musi zostac  wykonany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

przepisami techniczno-budowlanymi, a takz e normami i zasadami wiedzy technicznej, 

przy uwzględnieniu nowoczesnych rozwiązan  racjonalizujących koszty remontu oraz 

zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, i wszelkimi koniecznymi pozwoleniami, tak, 

aby mo gł stanowic  podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamo wienia publicznego oraz spełniac  wymagania przepiso w powołanej 

ustawy Pzp, dotyczące opisu przedmiotu zamo wienia dla ww. zadania, przewidzianego do 

realizacji. 

1.3. Zakres przedmiotu zamo wienia: 

Zakres przedmiotu zamo wienia obejmuje wykonanie projektu remontu kabla 

energoelektrycznego i s wiatłowodowego. Trasa remontowanej linii:  od ZK Grotarnii 

poprzez ZK przepompowni, n.j. Wilanowskim poprzez do ZK Gajówki w Morysinie 

przebiegać będzie w przeważającej części w ziemi oraz pod dnem jeziora Wilanowskiego. 

1.4. Podstawowe informacje: 

1.4.1. Przewidywana moc szczytowa  w RG-G Gajówka Ps 33kW 

1.4.2. Projektowana trasa kablowa: 

a) Trasa remontowanego kabla przebiega poprzez rezerwat przyrody „Morysin” jak też 

poprzez otulinę Rezerwatu przyrody Morysin. 

b) W odległości do 2200 m od przebiegu trasy remontowanego kabla znajdują się 

następujące formy ochrony przyrody: 

c) Rezerwaty 

 Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną 

  Las Natoliński wraz z otuliną 

 Skarpa Ursynowska wraz z otuliną 

 Jeziorko Czerniakowskie 

  Las Natoliński 

d) Obszar Natura 2000 
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 Dolina Środkowej Wisły 

 Las Natoliński 

e) W granicach administracyjnych Dzielnicy Wilanów m.st. znajdują się takie formy 

ochrony zabytków jak  

 Wilanowski Park Kulturowy zgodnie z uchwała nr XXXIV/819/2012 z 29-03-2012,  

z dnia 29-03-2012 r. 

 Pomnik historii „Warszawa – historyczny zespół miasta  z traktem królewskim  i 

wilanowskim” Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 8 września 

1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii 

f) W chwili obecnej zakłada się, że projektowana trasa remontowanej linii prowadzona 

będzie kablem YKY5X120mm 

g) Trasy wewnątrz budynków układane będą w korytach istniejących 

h) Trasy na zewnątrz układane będą w ziemi oraz pod dnem jez. Wilanowskiego. 

i)  Część trasy przewidywana jest pod chodnikami. Kabel układany w ziemi pod 

chodnikami oraz w wale przeciwpowodziowym zakłada się że będą ułożone w rurach 

osłonowych w pozostałych przypadkach kable należy ułożyć na dnie wykopu na 

odpowiedniej grubości w warstwie piasku 

j) Kable ułożone w rurze osłonowej wymagają odpowiedniego zasypania warstw piasku 

i warstwą rodzimego gruntu a także zaznaczania przykrycia niebieską folią, 

k) Zapasy oraz odległości linii kablowej od istniejących urządzeń uzbrojenia terenu oraz 

budowli należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 

1.5. W ramach remontu, w celu zapewnienia zasilania remontowanego kabla nalez y 

przewidziec  dostosowani zabezpieczen  w rozdzielniach Grotarni i Przepompowni do 

odpowiednich parametro w technicznych kabla 

1.6. D. ochrona przeciwporaz eniowa: 

Wszędzie tam gdzie kabel narażony na działania zwierząt oraz ludzi należy przyjąć 

ułożenie w rurze na odpowiedniej głębokości. Ostateczna głębokość ułożenia kabli 

powinna być uzgodniona z odpowiednimi urzędami odpowiedzialnymi za ten teren. 

1.7. Uwarunkowania „własnos ciowe”: 

Trasa remontowanej linii będzie przebiegała przez tereny należące do  Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie, przez tereny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  

1.8. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y: 

1.8.1. Przekazanie opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz z 

przekazaniem  wszelkich decyzji i pozwoleń koniecznych do realizacji zadania 

polegającego na remoncie będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i zawierać 

wszystkie konieczne zgody i pozwolenia,  w tym m.in. decyzję Mazowieckiego 

Wojewo dzkiego Konserwatora Zabytko w i prawomocne pozwolenie na budowę, 



 
  
 
Znak sprawy DI.2402.1.PB.2021 

Strona 3 z 6 

1.8.2. Własnym staraniem i na własny koszt nalez y dostarczyc  przedmiot zamo wienia w 

liczbie egzemplarzy i formie okres lonej poniz ej: 

a) 5 egz. wersji papierowej projektu budowlanego, 

b) po 3 egz. wersji papierowej: przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

c) 3 egz. wersji elektronicznej Projektu na nośniku elektronicznym CD/DVD lub 

pendrive:  w zakresie projektu budowlanego, STWiORB, BiOZ - w formacie zgodnym z 

programem, w którym były opracowane - doc/docx, pdf, dwg. itd (przy czym format 

dwg rysunku wektorowego projektu musi być zgodny z oprogramowaniem 

Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016), a w zakresie przedmiaru robót, 

kosztorysów inwestorskich – w formacie ath,  xls/xlsx., pdf, 

d) oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz wszystkich innych 

dokumentów administracyjnych uzyskanych dla Projektu wraz z potwierdzeniami ich 

złożenia.  

1.8.3. Przeniesieni na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, 

o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 

r. poz. 880), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich z chwila zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

1.9. Kod CPV:  

1.9.1. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

1.9.2. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.9.3. 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

1.9.4. 32562300-3: Światłowodowe kable do przesyłu danych 

2. Termin wykonania zamówienia: 

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy 

2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia wynikającego ze złożonej 

oferty, jednak nie dłużej niż do 17 tygodni od dnia podpisania umowy  

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Paweł Baranowski, pbaranowski@muzeum-wilanow.pl. 

4. Warunki udziału  w postępowaniu 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu (warunek A oraz warunek B) dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1.1. warunek A zostanie spełniony, jeśli Wykonawca należycie wykonał, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzy zamówienia 

(umowy)  polegające na sporządzeniu  projektów elektrycznych dla obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, przy czym jedno z tych zamówień (umów)  musi 

dotyczyć wykonania projektu budowy lub remontu lub przebudowy linii kablowych w 

mailto:pbaranowski@muzeum-wilanow.pl
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obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w przestrzeni 

wpisanej 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 (t. jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).  

**Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).  

4.1.2. warunek B zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, 

posiadającymi następujące uprawnienia:  

4.1.2.1. Projektant w zakresie projektu kabla energetycznego oraz światłowodu  

sporządzający dokumentację projektową – co najmniej jedna osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*** i przynależąca do 

właściwej izby samorządu zawodowego (legitymująca się aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa) oraz posiadająca aktualne obowiązkowe ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej; 

4.1.2.2. Minimum jedna osoba sprawdzająca sporządzony przez osobę wymienioną w pkt. 

4.1.2.1 niniejszego ustępu projekt, posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 

projektowania bez ograniczeń*** i przynależąca do właściwej izby samorządu 

zawodowego (legitymująca się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz posiadająca aktualne 

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

4.2. W celu potwierdzenia spełniana przez Wykonawcę w/w warunku udziału w 

postępowaniu Wykonawca, wraz z ofertą przedstawi: 

4.2.1. dla warunku A o którym mowa w ust. 4 pkt.  4.1.1 -  wykaz usług (umów) o treści 

określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy, 

4.2.2. dla warunku B o którym mowa w ust. 4 pkt 4.1.2 -  wykaz osób skierowanych do 

realizacji zamówienia o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie przez 

wskazane osoby wymaganych uprawnień, 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
1. Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia „CENA-

C” (C) 
80 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia „TERMIN – T” 
(T) 

20 
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5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena-C” (C):   

5.1.1. Sposób obliczenia   C: 

                                                               cena ryczałtowa(brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------  x  80 
                                                             cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty  

5.1.2. Łącznie w kryterium „cena ryczałtowa brutto” (C) - 80 punktów. 

5.2.  Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „TERMIN – T” (T):    

5.2.1. Sposób obliczenia   T: 

a) do 13 tygodni od dnia podpisania umowy –  20 punktów 

b) do 15 tygodni od dnia podpisania umowy –  10 punktów 

c) do 17 tygodni od dnia podpisania umowy –  0 punktów 

5.2.2. Łącznie w kryterium „TERMIN – T” (T) oferta może uzyskać 20 punktów. 

5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = C + T, 

gdzie:  

XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie 

C – liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium „Cena” (C) 

T – liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium ”TERMIN – T” (T) 

5.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  

punktów w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 

5.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert (T), Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5.6. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wymaganej wartości w kryterium „Termin-T” 

(T), bądź też  podanie w ofercie przez Wykonawcę każdego innego terminu realizacji 

zamówienia niż wymieniony w ust. 5 pkt. 5.2.1 niniejszego zapytania ofertowego, będzie 

powodować, iż Zamawiający poprawi w ofercie w zakresie tego kryterium termin na: „do 

17 tygodni od dnia podpisania umowy.” 

6. Miejsce i termin składania ofert:  

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: pbaranowski@muzeum-wilanow.pl. 

W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2021 

6.2. Termin składania ofert:  

Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2021 r. do godz. 

12:00.  

7.  Informacje dodatkowe: 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

mailto:pbaranowski@muzeum-wilanow.pl



