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Warszawa, dnia 23.05.2022 r. 

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogło-
szeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu 
przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej:  
usługi polegająca na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej w celu uzyskania w formie de-
cyzji pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę oraz realizacji przetargu na wykonanie robót 
budowlanych, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego 
pn; "Budowa kondygnacji podziemnej pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła 
północnego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej w obrębie pergoli północnej" oraz zadania inwestycyjnego "Budowa podziemnego kanału instala-
cyjnego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie pergoli 
północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie", na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-
52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

1) Klasyfikacja CPV:  

71200000-0 usługi architektoniczne i podobne  
71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego  
71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71245000-7 plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją  
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2) Szczegółowy zakres: 

 wielobranżowa koncepcja całości inwestycji pn "Nowa Prewencja" (Etap I, Etap II, Etap III) z pro-
jektem koncepcyjnym Zagospodarowania Terenu.  

 Projekt architektoniczno-budowlany "Nowa Prewencja Etap I" "Budowa kondygnacji podziemnej 
pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północnego w Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ob-
rębie pergoli północnej " oraz zadania inwestycyjnego "Budowa podziemnego kanału instalacyj-
nego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrę-
bie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie", na części działki nr 
ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. War-
szawy. Budowa kubatury podziemnej pod pergolą z zapewnieniem możliwości rozbudowy kuba-
tury w kierunku południowym (pod dziedzińcem pałacowym pow. około 2000m²), oraz z wyko-
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nanym połączeniem komunikacyjnym z kondygnacją podziemną skrzydła północnego Pałacu w 
Wilanowie. Projekt zabezpieczenia wykopów wraz z oceną wpływu inwestycji na bezpieczeń-
stwo konstrukcyjne północnego skrzydła Pałacu w Wilanowie oraz zieleń parkową.  
Projekt musi zawierać rozwiązanie dostosowania i ponownego montażu elementów pergoli pół-
nocnej (Elementy pergoli zostały zdemontowane w ramach realizowanego obecnie "Projektu 
konserwacji pergoli północnej - remont") na projektowanej konstrukcji kubatury podziemnej 
oraz zawierać rozwiązania umożliwiające zachowanie winorośli japońskiej znajdującej się na w 
ścisłym otoczeniu pergoli północnej. 
Projekt powinien zawierać dobrane urządzenie komunikacji pionowej umożliwiającej transport 
gabarytów z tarasu pergoli do przestrzeni magazynowej w kubaturze podziemnej wysokość 
wznoszenia około 7,5m. Opracowanie powinno uwzględniać maksymalne zachowanie i ochronę 
oryginalnej substancji zabytkowej, jak również dostosowanie sposobu rozwiązania izolacji i 
wzmocnienia fundamentów w celu zapewnienia maksymalnej ochrony systemów korzeniowych 
istniejącej zieleni parkowej oraz niezbędne dostosowanie istniejących przyłączy – energetyczne-
go, wodnego, kanalizacyjnego, IT dla obiektu do potrzeb założeń niniejszego projektu. 
W ramach dokumentacji projektowej należy zaprojektować izolację przeciwwodną skrzydła pół-
nocnego. 

 Wielobranżowy projekt techniczny "Nowa Prewencja Etap I". "Budowa kondygnacji podziemnej 
pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północnego w Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ob-
rębie pergoli północnej " oraz zadania inwestycyjnego "Budowa podziemnego kanału instalacyj-
nego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrę-
bie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie",  na części działki nr 
ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy  Wilanów m.st. War-
szawy. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) "Budowa kondy-
gnacji podziemnej pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północ-
nego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktu-
ry technicznej w obrębie pergoli północnej " oraz zadania inwestycyjnego "Budowa podziemne-
go kanału instalacyjnego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej w obrębie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie", 
na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy  
Wilanów m.st. Warszawy. 

 s kosztorys inwestorski oraz przedmiary objętych projektem prac "Budowa kondygnacji pod-
ziemnej pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północnego w Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicz-
nej w obrębie pergoli północnej" oraz zadania inwestycyjnego "Budowa podziemnego kanału in-
stalacyjnego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
w obrębie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie", na części 
działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy. 

 realizacja obowiązków wielobranżowego nadzoru autorskiego przez autora/autorów Projektu i 
Dokumentacji projektowej lub ich poszczególnych części/branż:  
 - na etapie postępowania przetargowego (wybór wykonawcy robót budowlanych ) 
 - na etapie realizacji prac budowlanych  

Pow. zabudowy wschodniej części Pergoli Północnej : 240m² 
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Pow. zabudowy skrzydła Północnego - około 560m² 
Zamawiający dysponuje: aktualną mapą do celów projektowych, inwentaryzacją obiektów budowlanych, 
inwentaryzacją zieleni, ekspertyzą oceny wpływu na bezpieczeństwo konstrukcyjne skrzydła północnego, 
dokumentację geologiczno inżynierską określająca warunki posadowienia kubatur podziemnych, zaleceniami 
konserwatorskimi, Decyzją Ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego. 

2. Informacje dotyczące składania ofert cenowych 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 30.05.2022 r., do godz. 12:00, na adres  

e-mail: mgutweter@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego stanowiące-
go załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

3) W tytule maila należy wpisać: Szacowanie wartości, znak sprawy: DAS.2401.1.MG.2022 

3. Wykaz załączników do niniejszego zapytania: 

1) Załącznik nr 1 do zapytania cenowego – graficzny zakres Etapu I inwestycji Nowa Prewencja. 

2) Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – formularz cenowy 


