
 
 

      Warszawa, dnia 30.06.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-
958 Warszawa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), zwanej dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza 
do składania ofert w postępowaniu pn.: 

 „Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu 5 letniego obiektów budowlanych wg art. 62 

ust.1 pkt 2 Prawo Budowlane, należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”,  

znak sprawy:  DAS.2402.4.PP.2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

 Usługa będzie polegała na wykonaniu przeglądu 5 letniego 65 obiektów budowlanych, w tym jednego 

obiektu wielkopowierzchniowego: 

1. Pałac + Markoniówka z dziedzińcem (obiekt wielkopowierzchniowy) pow. użytkowa 4993,13 m2, 

kubatura 31157 m3 

2. Oficyna Kuchenna - pow. użytkowa 954,92 m2 

3. Stajnia + Trafo + Wiata z dziedzińcem – pow. użytkowa 1389,56 m2 

4. Kordegarda + Brama Główna + Mur oporowy z fosą - pow. użytkowa 652,53 m2 

5. Studnia – pow. zabudowy 4,4 m2; głębokość: 7m 

6. Pergola południowa – pow. użytkowa: 370, 79 m2 

7. Pergola północna – pow. użytkowa: 308,63 m2 

8. Mur Oporowy z Grotą Sobieskiego - powierzchnia użytkowa: 204,5 m2; powierzchnia groty i 

piwnic: 174 m2; powierzchnia tarasu w obrysie muru oporowego: 6486 m2 

9. Pawilon rzeźb - powierzchnia użytkowa: 305,99 m2 

10. Kotłownia przy Ujeżdżalni - powierzchnia użytkowa: 162,4 m2 

11. Wozownia II - powierzchnia użytkowa: 93 m2 

12. Garaże - powierzchnia użytkowa: 231,6 m2 

13. Mauzoleum Potockich - powierzchnia zabudowy: 161,8 m2  

14. Domek Dozorcy (stróżówka) - powierzchnia użytkowa: 41,58 m2 

15. Dom Lanciego - powierzchnia użytkowa: 146,41 m2 

16. Drwalnia Peldy - powierzchnia użytkowa: 85,4 m2 

17. Ślusarnia i Areszt - powierzchnia użytkowa: 196,6 m2 

18. Komisaria + ogrodzenie – powierzchnia użytkowa: 730 m2 

19. Garaż przy Komisarii – powierzchnia użytkowa: 118,52 m2 

20. Figarnia + brama ceglana pseudośredniowieczna + wiata - powierzchnia użytkowa: 574,84 m2 

21. Oranżeria + Kotłownia główna – powierzchnia użytkowa: 1824,2 m2 

22. Dom Ogrodnika + dziedziniec + brama wjazdowa z murem – powierzchnia użytkowa: 344,66 m2 

23. Kotłownia przy Domu Ogrodnika – powierzchnia użytkowa: 82,05 m2 

24. Toalety – powierzchnia użytkowa: 63,90 m2 

25. Pompownia – powierzchnia użytkowa: 194,40 m2 
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26. Piwnica przy Oranżerii - powierzchnia użytkowa: 106,75 m2 

27. Gajówka – powierzchnia użytkowa: 167,79 m2 

28. Altana Chińska - powierzchnia użytkowa: 48,08 m2 

29. Przechowalnia (szklarnia) - pow. użytkowa: 228,36 m2 

30. Szklarnie - powierzchnia użytkowa: 651,21 m2 

31. Budynek socjalny - powierzchnia użytkowa: 188,3 m2 

32. Budynek magazynowy - powierzchnia użytkowa: 134 m2 

33. Ogrodzenie parkowe na przedpolu + park – dł. 550 m 

34. Pałacyk z rotundą – pow. użytkowa: 49,12 m2 

35. Dom Stróża – pow. użytkowa: 10,59 m2 

36. Most rzymski – dł. 36 m, powierzchnia zabudowy: 212 m2 

37. Most na osi głównej – dł. 12 m 

38. Drogi i place – pow. 7500 m2  

39. Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna – pow. 5494,61 m2 

40. Sieć cieplna – pow. 1054,58 m2 

41. Sieć gazowa – pow. 1800 m2 

42. Instalacja wodna – pow. 1188,6 m2 

43. Most na potoku służewieckim - powierzchnia zabudowy: 40,2 m2 

44. Parki i ogrody z obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną – powierzchnia użytkowa: 

682893 m2 

45. Villa Intrata – powierzchnia użytkowa: 1072 m2 

46. 3 zestawy kontenerów - powierzchnia użytkowa: 554,4 m2 

47. Spichlerz – powierzchnia użytkowa: 2415,52 m2, powierzchnia zabudowy: 810,06 m2, kubatura 

7011,37 m3 

48. Browar – powierzchnia użytkowa: 2560 m2, powierzchnia zabudowy: 811,80 m2, orientacyjna 

kubatura budynku: 7701 m3, powierzchnia netto parteru: 216,92 m2, powierzchnia netto pom. 

piwnicy 26,55 m2 

49. Dom Roszkowskiego – pow. użytkowa m2 

50. Holendernia – pow. użytkowa 

51. Dom Podstarościego – pow. użytkowa 

52.  Ośmiorak –  

53.  Komórki murowane przy Domu Podstarościego 

54. Piwnice murowane ziemne 

55. Budynek stróża 

56. Fundamenty wiaty 

57. Budynek mieszkalny „Lamus” (Rybakówka) 

58. Piwnice murowane ziemne przy Rybakówce 

59. Piekarnik 

60. Piwnice murowane ziemne przy „ośmioraku” 

61. Budynek stacji paliw 

62. Przyłącze kablowe z TB do nieistniejącego budynku 

63. Przepompownia sanitarna  

64. Parkan murowany 

65. Mur neogotycki 

 



 
 
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) sprawdzenie stanu tynków lub płyt elewacyjnych, gzymsów, attyk itp. 

2) kontrolę prawidłowości mocowania wszystkich elementów zamocowanych do ścian np. anteny, 

lampy oświetleniowe oraz ich stanu, 

3) ocenę stanu rynien i rur spustowych z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 
4) ocenę stanu obróbek blacharskich z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 
5) sprawdzenie stanu pokrycia dachu, z oceną stopnia zniszczenia, lub ewentualną kwalifikacją do 

wymiany, 
6) sprawdzenie stanu kominów na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek kominowych, 

spękania kominów, brak wypełnień spoin, ubytki tynku ). 
7) kontrolę ścian nośnych i działowych (występowanie pęknięć, ubytków, wykruszeń spoin w 

ścianach z cegły, zawilgoceń, zagrzybień, ubytków tynku), 
8) kontrolę stropów (występowanie zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, ubytków tynku, 

występowanie innych zagrożeń grożących uszkodzeniem bądź awarią konstrukcji nośnej), 
9) kontrolę konstrukcji dachów: 

a) drewnianej: uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia, zagrzybienia, 
b) stalowej: stan powłok malarskich, występowanie korozji, 

10) ocenę stanu technicznego klatki schodowej to znaczy: biegów, spoczników, balustrad, oraz 
ścian klatki schodowej, 

11) ocenę pomieszczeń piwnicy: ścian, posadzki, stropów (występowanie pęknięć, ubytków muru, 
zawilgoceń, zagrzybień, odwodnień, ugięć stropu, stanu drzwi, do piwnic lokatorskich), 

12) ocenę stanu podłóg i posadzek z podaniem typu materiału nawierzchniowego, rodzajem 
ewentualnych uszkodzeń ( np. wytarta podłoga PCV ) 

13) ocenę stanu stolarki okiennej i drzwiowej  na klatce schodowej, strychu i piwnicach z 
wyszczególnieniem stolarki wypaczonej, dawno nie konserwowanej, lub podaniem innych 
uszkodzeń, 

14) ocenę stanu instalacji wodnej  (występowanie korozji, nieszczelności), 
 

15) ocenę stanu instalacji c.o. i c.w.u. (występowanie nieszczelności, korozji, braku izolacji rur w 
piwnicach oraz stan grzejników), 

16) ocenę stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi w piwnicach (występowanie 
nieszczelności na rurach i złączach oraz poprawność przejść przez ściany budynku w tulejach i bez) 

17) złożenie w formie pisemnej szczegółowej informacji oceny stanu technicznego wymienionego 
powyżej oraz przekazania stosownych dokumentów do  PINB’u. 
 

 
Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 

30 listopada 2021 r. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Piotr Pytka, e-mail: ppytka@muzeum-wilanow.pl 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
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1. Cena łączna brutto (C)          100 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    
W kryterium Cena brutto(C) oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 100 

pkt. Największą ilość punktów w kryterium Cena uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty 

otrzymają liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 

                                                                  cena łączna (brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  100 

                                                                         cena łączna (brutto) badanej oferty  

Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 
kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 

formie elektronicznej na adres email: ppytka@muzeum-wilanow.pl  

W tytule należy podać: „Wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych wg art. 62 Prawo 

Budowlane, należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” 

Termin składania ofert: 07.07.2021 roku do godz.12:00 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta zawiera: 

1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty 

Informacje dodatkowe: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 
3) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy ze Wykonawcą. 
5) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn. 
7) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 
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8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 

błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w 
wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 
1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy).  

10) Niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 9 będzie rozumiane przez zamawiającego 
jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór umowy 

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 


