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Warszawa, dnia 18.06.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 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 budynku Kotłowni w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej remontu wybranych fragmentów budynku Kotłowni na 

terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, znajdującego się na części działki: 

nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52,, (dalej jako „Projekt”), opisanym w zakresie przedmiotu 

zamówienia pkt 1.3 wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego 

przedmiotu przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 

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

przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

prawomocnego pozwolenia na budowę.  

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 obejmuje: opracowanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej remontu części budynku Kotłowni na terenie Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

1.3.1.1. zakres zamówienia: projekt remontu dachu, projekt izolacji pionowej, projekt prac 

konserwatorskich przy elewacjach, budynku, 

1.3.1.2. zakres przedmiotu zamo wienia obejmuje także przekazanie autorskich praw 

majątkowych dla tego przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 istotnych 

postanowień umowy i przekazaniem Zamawiającemu decyzji Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego 

pozwolenia na budowę, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru 

robót i kosztorysu inwestorskiego a także STWIOR i BIOZ  

1.4. Podstawowe informacje: 

1.4.1. Obiektem opracowania dokumentacji projektowej jest: budynek kotłowni 

zlokalizowany  w części północnej założenia pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie na fragmencie działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52,  

1.4.2. Opis aktualnego stanu zachowania obiektu (według księgi budowlanej). 

1.4.2.1. KOTŁOWNIA:   
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A. OPIS  

 budynek zabytkowy wolnostojący na planie prostokąta murowany parterowy 

podpiwniczony (pomieszczenia kotłowni gazowej) 

B. KONSTRUKCJA 

 fundamenty – cegła pełna 

 Stropy – Kleina nad parterem i płyty żelbetowe na belkach stalowych (nad piwnicą) 

 ściany zewnętrzne – cegła pełna 

 Dach – dach dwupołaciowy drewniany kryty blachą żelazną ocynkowaną 

 stolarka okienna – okna drewniane skrzyniowe 

 Stolarka drzwiowa  zewnętrzna – drzwi drewniane płycinowe z nadświetlem 

 Izolacja przeciwilgotnościowa – pozioma: między warstwami betonu w piwnicy i 
pod podłogą parteru (papa na lepiku) 

 Odprowadzenie wód deszczowych – rynny i rury spustowe 2Xx15Ø 

C. INSTALACJE 

 instalacja elektryczna (zasilanie z transformatorowni) 

  Instalacja wodociągowa – z wodociągu miejskiego 

  Instalacja kanalizacyjna – odprowadzenie do kanalizacji miejskiej 

  Instalacja c.o.  -  z kotłowni z piwnicy 

  instalacja gazowa – z gazociągu miejskiego 

  Instalacja przeciwwybuchowa 

  Instalacja telefoniczna 

  Instalacja odgromowa 

  Wentylacja grawitacyjna 

D. METRAŻ 

 powierzchnia zabudowy wynosi 62 m² 

1.5. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y: 

1.5.1. 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, 

1.5.2. 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 i wykonawczego 

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

dokumentów administracyjnych uzyskanych dla Projektu wraz z potwierdzeniami ich 

złożenia.  

1.5.3. Przeniesienie 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. 

1.6. Kod CPV:  

1.6.1.  71220000-6: usługi projektowania architektonicznego 

1.6.2. 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.6.3. 71355000-1: Usługi pomiarowe 

1.6.4. 79933000-3: Usługi towarzyszące usługom projektowym 

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 21 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 opracowaniu  dokumentacji projektowej (każda obejmująca co 

najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) obiektu lub obiektów, w tym 

co najmniej dwóch usług (umów) polegających na sporządzeniu  dokumentacji 

projektowej (obejmującą co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) 

obiektu lub obiektów wpisanego/ch do rejestru zabytków** lub obiektu objętego 

ochroną konserwatorską** 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 następującą osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą 

następujące uprawnienia:  

4.1.2.1. Kierownik Zespołu Projektowego - jedna osoba, która posiada uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń**** oraz 

która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się 

mailto:pbaranowski@muzeum-wilanow.pl
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aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa) oraz brała udział w opracowaniu co najmniej 3 

dokumentacji projektowych dla obiektów budowlanych, dla których uzyskano 

decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

***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, z 2021 r. poz. 78.). 
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. jedn. 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. 

4.2. W celu potwierdzenia spełniana przez Wykonawcę w/w warunków 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. 
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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 

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 15 tygodni od dnia podpisania umowy –  20 punktów 

b) do 18 tygodni od dnia podpisania umowy –  10 punktów 

c) do 21 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. 5.3. niniejszego zapytania ofertowego, będzie 

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

21 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.2402.3.PB.2021 

mailto:pbaranowski@muzeum-wilanow.pl



