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ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 02.03.2023 r. 

Dotyczy:  

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, 1812, 1933, 2185), pn.:  

Wykonanie dokumentacji specjalistycznych w zakresie:  
A) część nr 1 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Podstarościego’, 
znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z 
przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem 
opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę. 

B) część nr 2 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Roszkowskiego’, 
znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6 w 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z 
przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem 
opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę. 

C) część nr 3 - Projekt budowlany I wykonawczy remontu dachu budynku gospodarczego ‘Holendernia’, 
znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z 
przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem 
opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na budowę. 
Znak sprawy: DI.2402.1.1.KK.2023 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w 
rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach 
udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, 
dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.  
Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w 
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związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 
1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia 
publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze 
pieniężnej do 20 000 000 zł. 

Treść informacji:  

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

1.1.1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie planuje realizację przedsięwzięcia, polegającego na 
wykonaniu remontów dachów trzech budynków, w oparciu o przygotowaną w ramach 
niniejszego Zamówienia dokumentację projektową - odrębną dla każdego z budynków. 
Niniejszy przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: 

a) Część nr 1 – Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Podstarościego’, 
znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
6A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, 
przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na 
budowę. 

b) Część nr 2 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Roszkowskiego’, 
znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
6 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, 
przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia na 
budowę. 

c) Część nr 3 - Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku gospodarczego 
‘Holendernia’, znajdującego się na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława 
Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu 
zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przekazaniem 
decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnego pozwolenia 
na budowę.” (dalej jako „Projekt” lub „Przedmiot zamówienia”) 
wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla Przedmiotu umowy w zakresie 
określonym w §7 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

1.1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z częściami wg ich 
podziału, zakresu i opisu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, bądź wszystkie 
wybrane przez siebie części. Każda z części będzie podlegała odrębnej ocenie na podstawie 
kryterium zawartego w Zapytaniu ofertowym. 

1.1.3. Krótka charakterystyka budynków wraz z oceną stanu technicznego połaci dachowej: 
A. Część nr 1 - Budynek ‘Dom Podstarościego’  
a) Budynek ‘Dom Podstarościego’ znajduje się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 6A w Warszawie i został ujęty w Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz w rejestrze zabytków pod numerem 639/19 wpisem z dnia 01.07.1965 roku.  
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b) Jest to budynek częściowo podpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem 
nieużytkowym. Rzut budynku jest prostokątem o wymiarach 43,0 x 7,82 m, a jego wysokość 
wynosi 9,20 m. Konstrukcję budynku wzniesiono z cegły pełnej. Drewnianą więźbę dachową 
budynku wykonano jako płatwiowokleszczową, czterospadkową pokrytą dachówką karpiówką 
ułożoną w łuskę. Połacie dachu nachylone są pod kątem 36 stopni. Krokwie wykonano jako ciągłe, 
o przekroju 8 x 16 cm. Ścianki stolcowe więźby płatwiowo – kleszczowej, ustawione symetrycznie 
względem kalenicy, składają się z płatwi o przekroju 14 x 16 cm oraz słupów o przekroju 14 x 14 
cm. Kleszcze o przekroju 2 x 5 x 14 cm, usytuowane w płaszczyźnie słupów, połączone na wręb z 
płatwiami oraz za pomocą śrub z krokwiami i słupami, zapewniają sztywność konstrukcji dachu w 
kierunku poprzecznym. Podwalina wykonana z krawędziaków 14 x 14 cm, przekazuje obciążenia ze 
słupów na strop żelbetowy w kierunku prostopadłym do ich rozpiętości. Pod pokryciem z 
dachówek karpiówek ułożonych w łuskę znajdują się łaty o przekroju 34 x 45 mm. 

c) Przeprowadzone badanie stanu technicznego wykazało bardzo zły stan istniejącej więźby dachowej 
– stwierdzono liczne spękania, spróchniałe elementy, porażenie elementów drewnianych 
kornikiem oraz przemieszczenie elementów konstrukcyjnych. We wcześniejszych latach podjęto 
próby wzmocnienia istniejącej krokwi i słupków poprzez obustronne nadbicie krokiew deskami 
drewnianymi. Przestrzenie między krokwiami zabezpieczono płytą OSB.  
Pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych dachówek karpiówek jest w średnim stanie 
technicznym, w kilku miejscach występują ślady naruszenia istniejącego pokrycia dachowego 
poprzez przemieszczenie się pojedynczych dachówek. Brak ław kominiarskich.  

d) Projektowane prace budowlane powinny przewidzieć m.in. wymianę elementów konstrukcji 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki karpiówki, wymianę wszystkich obróbek 
blacharskich oraz rynien, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, remont kominów 
i przewodów wentylacyjnych, doposażenie połaci dachowej w ławy kominiarskie oraz w razie 
możliwości uwzględnić aspekty termomodernizacji połaci dachowej. 

B. Część nr 2 - Budynek ‘Dom Roszkowskiego 
a) Budynek mieszkalny ‘Dom Roszkowskiego’ znajduje się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 6 w Warszawie i został ujęty w Gminnej 
Ewidencji Zabytków.  

b) Jest to budynek podpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem użytkowym. Rzut 
budynku jest prostokątem o wymiarach 28,30 x 15,17 m, a jego wysokość wynosi 8,40 m i 5,34m. 
Konstrukcje budynku wzniesiono z cegły pełnej. Drewnianą więźbę dachową budynku wykonano 
jako płatwiowokleszczową, dwuspadkową, pokrytą dachówką karpiówką ułożoną w łuskę oraz z 
części pokrytej blachą płaską ocynkowaną na rąbek. Połacie dachu nachylone są pod kątem 43 i 20 
stopni. Krokwie wykonano jako ciągłe w części niższej oraz łączone na płatwiach w części wyższej, o 
przekroju 8 x 16 cm. Ścianki stolcowe więźby płatwiowo- kleszczowej ustawiono symetrycznie 
względem kalenicy i składają się z płatwi o przekroju 14 x 16 cm oraz słupów o przekroju 14 x 14 
cm. Kleszcze o przekroju 2 x 5 x 14 cm usytuowane w płaszczyźnie słupów, połączone są z 
krokwiami za pomocą śrub i zapewniają sztywność konstrukcji dachu w kierunku poprzecznym. 
Podwalina z krawędziaków 14 x 14 cm,  przekazuje obciążenia słupów na strop żelbetowy w 
kierunku prostopadłym do ich rozpiętości. Pod pokryciem z dachówek karpiówek ułożonych w 
łuskę znajdują się łaty o przekroju 34 x 45 mm, a pod pokryciem z blachy płaskiej znajdują się łaty o 
przekroju 32 x 180 mm. 

c) Przeprowadzone badanie stanu technicznego wykazało wady drewna konstrukcji więźby dachowej, 
spowodowane nierównym kurczeniem się zewnętrznych i wewnętrznych warstw drewna w okresie 
wysychania. Pęknięcia powierzchniowe obciążają mechaniczną wytrzymałość drewna zwłaszcza na 
zginanie, jednak występowanie pęknięć nie dyskwalifikuje tarcicy, jako elementu konstrukcji 
więźby.  
Pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych dachówek karpiówek oraz pokrycie dachu z 
blachy ocynkowanej montowanej na rąbek są w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny 
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obróbek blacharskich oraz rynien należy określić jako dobre natomiast obróbki blacharskie przy 
kominach – należy określić jako w złym stanie technicznym (stwierdzono zawilgocenia więźby 
dachowej przy kominach). Na poszyciu dachowym brak ław kominiarskich - na dachu pozostały 
tylko mocowania od ław. Stwierdzono zły stan instalacji odgromowej.  
Przyczyną stwierdzonego braku szczelności pokrycia w takich newralgicznych miejscach, jak styki z 
kominem i wywiewkami, punkty mocowania ław kominiarskich oraz włazy dachowe,  jest niski 
poziom wykonania oraz postępująca korozja obróbek.  

d) Projektowane prace budowlane powinny przewidzieć m.in. wymianę elementów konstrukcji 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki karpiówki, wymianę wszystkich obróbek 
blacharskich oraz rynien, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, remont kominów 
i przewodów wentylacyjnych, doposażenie połaci dachowej w ławy kominiarskie oraz w razie 
możliwości uwzględnić aspekty termomodernizacji połaci dachowej. 

C. Cześć nr 3 - Budynek gospodarczy ‘Holendernia’ 
a) Budynek gospodarczy ‘Holendernia’ znajduje się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 6A w Warszawie i został ujęty w rejestrze 
zabytków pod numerem 639/18 wpisem z dnia 01.07.1965 roku. 

b) Jest to budynek nie podpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem nieużytkowym. 
Rzut budynku jest prostokątem o wymiarach 11,87 x 57,93 m, a jego wysokość wynosi 7,70 m. 
Konstrukcje budynku wzniesiono z cegły pełnej. Drewnianą więźbę dachową budynku wykonano 
jako płatwiowokleszczową, dwuspadkową pokrytą dachówką karpiówką ułożoną w łuskę. Połacie 
dachu nachylone są pod kątem 28 stopni. Krokwie wykonano jako ciągłe o przekroju 8 x16 cm. 
Ścianki stolcowe więźby płatwiowo – kleszczowej, ustawiono symetrycznie względem kalenicy i 
składają się z płatwi o przekroju 14 x 16 cm oraz słupów o przekroju 14 x 14 cm. Kleszcze o 
przekroju 2 x 5 x 14 cm, usytuowane w płaszczyźnie słupów, połączone z krokwiami za pomocą 
śrub, zapewniają sztywność konstrukcji dachu w kierunku poprzecznym. Podwalina wykonana z 
krawędziaków 14 x 14 cm, przekazując obciążenia słupów na strop żelbetowy w kierunku 
prostopadłym do ich rozpiętości. Pod pokryciem z dachówek karpiówek ułożonych w łuskę 
znajdują się łaty o przekroju 34x45 mm.  

c) Przeprowadzone badanie stanu technicznego wykazało w części środkowej budynku  nadmierne 
ugięcie elementów drewnianych. Również pokrycie dachu z ułożonych w łuskę, ceramicznych 
dachówek karpiówek jest w złym stanie technicznym. Stwierdzono liczne braki w poszyciu 
dachowym - część dachówek wykazuje brak odpowiedniej mrozoodporności, która przejawia się 
charakterystycznymi uszkodzeniami powierzchni, a część pęknięć i ubytków dachówek ma także 
charakter uszkodzeń mechanicznych – wszystkie te aspekty maje negatywny wpływ  na 
zapewnienie szczelności pokrycia dachowego. Na poszyciu dachowym stwierdzono brak ław 
kominiarskich i kominowych stopni dachowych. Obróbki blacharskie i rynny wykonano z blachy, a 
ich stan techniczny określono jako zły. 

d) Projektowane prace budowlane powinny przewidzieć m.in. wymianę elementów konstrukcji 
dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki karpiówki, wymianę wszystkich obróbek 
blacharskich oraz rynien, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, remont kominów 
i przewodów wentylacyjnych, doposażenie połaci dachowej w ławy kominiarskie oraz w razie 
możliwości uwzględnić aspekty termomodernizacji połaci dachowej. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Dokumentacja projektowa dla każdego z obiektów powinna zawierać m.in.: 
a) inwentaryzację architektoniczną konstrukcji dachowej, stropodachu wraz z pokryciem dachowym,  
b) badanie, ekspertyzę, opinię stanu technicznego konstrukcji dachowej i stropodachu,  
c) charakterystykę energetyczną istniejących oraz projektowanych dachów i stropodachów, 
d) program prac konserwatorskich w zakresie remontu dachu, stropodachu, poprzedzony analizą 

historyczną budynku przygotowany i podpisany przez konserwatora zabytków, wykonaniem 
niezbędnych, badań, analiz, ekspertyz i opinii konserwatorskich, 
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e) projekt remontu konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, przy uwzględnieniu rozwiązań  
technicznych w zakresie termomodernizacji  

f) projekt remontu kominów i przewodów wentylacyjnych,  
g) projekt remontu instalacji odprowadzenia wody opadowej z dachu,  
h) projekt remontu instalacji odgromowej 
i) projekt remontu instalacji elektrycznej w obrębie dachu (jeśli dotyczy). 
1.2.2. W związku z powyższym część projektowa powinna zostać poprzedzona m.in.:  
a) wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej w zakresie dachu i stropodachu wraz z 

opracowaniem rysunków w formacie dwg i pdf (rzuty, przekroje, widoki), 
b) wykonaniem niezbędnych badań, ekspertyz, opinii technicznych w zakresie dachu i stropodachu, 
c) wykonaniem niezbędnych badań, analiz, ekspertyz, opinii konserwatorskich w zakresie dachu i 

stropodachu 
d) uzyskaniem przez Wykonawcę mapy do celów projektowych (jeśli dotyczy). 
1.2.3. Wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia: 
a) dokumentacja projektowa powinny zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i 

kosztowe, funkcjonalno-użytkowe, eksploatacyjne, 
b) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami 

prawa opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje administracyjne dla Projektu (w tym mi.in. 
zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocne pozwolenie na 
budowę), 

c) proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z potrzebami Zamawiającego, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, a także normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie 
z obowiązującym przepisami prawa, w szczególności w zakresie Ustawy Prawo Budowlanego z dnia 
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 
2206, 2687), 

d) dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 
września 2020 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 
1812, 1933, 2185), tak, aby mógł stanowić podstawę do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniać wymagania przepisów 
powołanej ustawy Pzp, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla ww. zadania inwestycyjnego, 
przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca będzie w szczególności 
obowiązany do przygotowania dokumentacji tak, aby nie naruszała przepisów art. 99 - 103 
powołanej ustawy Pzp. W przypadku kiedy Wykonawca nie może sporządzić dokumentacji bez 
zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu o 
których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 99ust. 4 
ustawy Pzp powołanej ustawy Pzp, obowiązany jest zastosować się do przepisów art. 99 ust. 5 i 6 
ustawy Pzp  

e) kosztorysy i przedmiary powinny zostać przygotowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. 
Dz.U. 2021 poz. 2458),  

f) Projekt musi być na etapie opracowania konsultowany i uzgadniany przez Wykonawcę z 
Zamawiającym. 

1.2.4. Przedmiot zamówienia w szczególności będzie obejmował: 
a) kompletną dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) 

wraz z informacją dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 
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b) program prac konserwatorskich   
c) wszystkie niezbędne i wymagane uzgodnienia administracyjne dla Projektu, a w szczególności 

decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocne pozwolenia na 
budowę, 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla każdej z branż, 
e) przedmiar robót dla każdej z branż, 
f) kosztorys inwestorski wykonania prac, określonych w części opisowej i rysunkowej dokumentacji 

projektowej dla każdej z branż,  
1.2.5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy Zamawiającemu Przedmiot 

Zamówienia (odrębny komplet dla każdego z Projektu) w liczbie egzemplarzy i w formie określonej 
poniżej: 

a) po 5 egz. wersji papierowej projektu budowlanego 
b) po 5 egz. wersji papierowej projektu wykonawczego,  
c) po 3 egz. wersji papierowe: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) dla każdej z branż 
d) po 1 egz. przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż, 
e) 3 szt. nośników elektronicznych DVD lub pendrive z  wersją elektroniczną Projektu:  w zakresie 

projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, BiOZ, przedmiar, kosztorys inwestorski 
- w formacie zgodnym z programem, w którym były opracowane - doc/docx, xls/xlsx, ath i xls/xlsx, 
pdf, dwg, itd (przy czym format dwg rysunku wektorowego Projektów musi być zgodny z 
oprogramowaniem Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016),  

f) oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień dla Projektu oraz wszystkich innych 
pism/wniosków/dokumentów przekazanych organom administracji wraz z potwierdzeniami ich 
złożenia.  

1.2.6. Wykonawca przeniesie 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 2022 r. poz. 
2509), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwila 
zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

1.2.7. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji, również w przypadku gdy konieczność 
wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jego wykonanie, w ramach udzielonej gwarancji i 
rękojmi. 

1.2.8. Zamawiający udostępnia dokumentację:   
1) do zapytania ofertowego (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego):  
a) „Ekspertyza techniczna dachu budynku Dom Roszkowskiego”,  SM HOUSE PROJEKT BIURO 

PROJEKTOWE, Skierniewice, listopad 2022 r. 
b) „Ekspertyza techniczna dachu budynku Dom Podstarościego”, SM HOUSE PROJEKT BIURO 

PROJEKTOWE, Skierniewice, listopad 2022 r. 
c) „Ekspertyza techniczna dachu budynku Holendernii”, SM HOUSE PROJEKT BIURO 

PROJEKTOWE, Skierniewice, listopad 2022 r. 
d) szkic sytuacyjny – załącznik graficzny 
2) po podpisaniu umowy z Wykonawcą: 
a) „Zabudowa Folwarku – Wilanów. Inwentaryzacje budowlane obiektów budowlanych”, listopad 

1977 r. (dokumentacja nr inw. 1003) 
b) „Badania architektoniczne obiektów zlokalizowanych na Folwarku wschodnim w Wilanowie 

przy ul. St. Kostki Potockiego 6 w Warszawie”, InSitu Pracownia Dokumentacji i Konserwacji 
Zabytków, Kielce, 2021 r. 
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c) „Badania Architektoniczne Domu Podstarościego przy ul. St. Kostki Potockiego 6A w 
Warszawie”, 2021 r., InSitu Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Kielce, 2019 r. 

d) „Zespół Pałacowy w Wilanowie – ogrodzenie między holendernią a domem ekonoma wraz z 
remontem fasady holenderni”, Pracownie Konserwacji Zabytków, Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Warszawa, 1960 r. (dokumentacja nr inw. 699) 

e) „Zabudowa Folwarku – Wilanów. Inwentaryzacje budowlane obiektów budowlanych”, listopad 
1977 r. (dokumentacja nr inw. 1003) 

f) „Inwentaryzacja – Holendernia. Wilanów – teren dawnego Folwarku”, 1960 r. (dokumentacja 
nr inw. 997) 

g) Inwentaryzacja budynków w postaci pliku dwg 

1.3 Wzór umowy zawiera złącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

1.4 Kod CPV:  

część nr 1: 
71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71355000-1: Usługi pomiarowe 
79933000-3: Usługi towarzyszące usługom projektowym 
część nr 2: 
71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71355000-1: Usługi pomiarowe 
79933000-3: Usługi towarzyszące usługom projektowym 
część nr 3: 
71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71355000-1: Usługi pomiarowe 
79933000-3: Usługi towarzyszące usługom projektowym 

2. Termin wykonania zamówienia (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia): 

2.1 Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 
2.2 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 6 listopada 2023 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Katarzyna Kuśmierska, e-mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl 

4. Opis warunków zamówienia: 

4.1. Zdolność techniczna lub zawodowa - warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 
4.2.8. wykaże, że: 

a) (dotyczy części nr 1): w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedno 
zamówienie (umowę) opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej remontu obiektu 
budowlanego, wpisanego  do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, a 
wartość tego zamówienia (umowy) wynosiła co najmniej 29 000,00 zł brutto (wartości podane w 
dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż 
PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych). Przez jedno zamówienie (umowę) wykonania usługi, należy rozumieć opracowanie 

mailto:kkusmierska@muzeum-wilanow.pl
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dokumentacji projektowej, na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego (przez jednego 
Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty).  

b) (dotyczy części nr 2): w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedno 
zamówienie (umowę) opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej remontu obiektu 
budowlanego, wpisanego  do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, a 
wartość tego zamówienia (umowy) wynosiła co najmniej 28 000,00 zł brutto (wartości podane w 
dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż 
PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych). Przez jedno zamówienie (umowę) wykonania usługi, należy rozumieć opracowanie 
dokumentacji projektowej, na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego (przez jednego 
Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty). 

c) (dotyczy części nr 3): w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedno 
zamówienie (umowę) opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej remontu obiektu 
budowlanego, wpisanego  do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów, a 
wartość tego zamówienia (umowy) wynosiła co najmniej 32 000,00 zł brutto (wartości podane w 
dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż 
PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych). Przez jedno zamówienie (umowę) wykonania usługi, należy rozumieć opracowanie 
dokumentacji projektowej, na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego (przez jednego 
Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty). 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi 
wykaz zamówień stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z załączeniem dowodów 
określających, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 
były wykonywane (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia). 

Wyjaśnienia (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia):  
a) rejestr zabytków zgodnie z art. 7 – 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), 
b) ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), 
c) inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 385) 
d) przez jedno zamówienie (umowę) należy rozumieć zamówienie (umowę/usługę) zawierające w 

swoim zakresie czynności wymienione w ppkt. 4.1.1. pkt 4.1. ust. 4 niniejszego zapytania 
ofertowego i świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego  (przez jednego 
Zleceniodawcę/Zamawiającego, Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne 
podmioty); 

e) wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu 
w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu 
NBP na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotowego postępowania na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.  

4.2.8. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje na stanowisko głównego projektanta – 
jedną osobę, która: 
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a) (dotyczy części nr 1): 

 posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687) oraz w Rozporządzeniu 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca 
odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy 
prawa)oraz 

 brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla obiektów 
budowlanych, dla której uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 posiada co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu 
uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

 przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).  

b) (dotyczy części nr 2): 

 posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687) oraz w Rozporządzeniu 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca 
odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy 
prawa)oraz 

 brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla obiektów 
budowlanych, dla której uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 posiada co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu 
uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

 przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).  

c) (dotyczy części nr 3): 

 posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846,2206, 2687) oraz w Rozporządzeniu 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca 
odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy 
prawa)oraz 

 brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla obiektów 
budowlanych, dla której uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 posiada co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu 
uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

 przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).  

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi 
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania 
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ofertowego wraz z załączeniem dowodów (dokumentów) spełnienia wszystkich wymagań opisanych w 
punkcie 4.1.2. niniejszego Zapytania ofertowego (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia).  

Uwaga (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia):  

a) w przypadku składania oferty na część nr 1, 2 i 3 lub na część nr 1 i część nr 2 lub na część nr 1 i 
część nr 3 lub na część nr 2 i część nr 3 wystarczy, że Wykonawca na spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 4.1, ppkt 4.1.1 lit a), b) i c) niniejszego ustępu, 
wykaże się doświadczeniem dla części o wyższych wymaganiach. W przypadku składania oferty 
tylko na jedną z części (część nr 1 lub część nr 2 lub część nr 3), Wykonawca na spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 4.1, ppkt 4.1.1 lit a), b) i c) niniejszego 
ustępu, wykaże się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi odpowiednimi do części na 
która składa ofertę. 

b) w przypadku składania oferty na część nr 1, 2 i 3 lub na część nr 1 i część nr 2 lub na część nr 1 i 
część nr 3 lub na część nr 2 i część nr 3, Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie tej samej 
osoby w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 4.1, ppkt 
4.1.2 lit a), b) i c) niniejszego ustępu. W przypadku składania oferty tylko na jedną z części 
(część nr 1 lub część nr 2 lub część nr 3), Wykonawca na spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu o którym mowa w pkt 4.1, ppkt 4.1.2 lit a), b) i c) niniejszego ustępu, wykaże się 
zdolnościami technicznymi lub zawodowymi odpowiednimi do części na która składa ofertę. 

Wyjaśnienia (dotyczy części nr 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia): 
a) 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.). 

b) 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: 

c) 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 

d) 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. 

e) 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. 

f) Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia 
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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. 

g) rejestr zabytków zgodnie z art. 7 – 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), 

h) ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), 

i) inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 385). 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (dotyczy części nr 1, 
2 i 3 przedmiotu zamówienia) 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny łącznej brutto za 
realizację zamówienia - „CENA-C” (C) – 100,00 % (punktów), 

2) Sposób oceny ofert w kryterium „CENA - C” (C): 

a) punkty w kryterium  „CENA-C” będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena 
(brutto) za realizacje zamówienia (C) = iloraz najniższej ceny (brutto) za realizacje 
zamówienia i cena (brutto) za realizacje zamówienia badanej oferty pomnożony przez  100. 

b) zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza 
oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego), 

c) Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. 

3) Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę 
punktów  w ww. kryterium. 

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl  

2) W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DI.2402.1.1.KK.2023” 

3) Termin składania ofert: 17 marca 2023 r. do godz. 15:00.  

7. Charakter ceny. 

1) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.  
2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej zapytania 

ofertowego i wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz 
obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt 
zatrudnienia personelu, koszt urządzeń, maszyn, sprzętu, koszty administracyjne i biurowe, 

mailto:kkusmierska@muzeum-wilanow.pl
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koszty dojazdów, ubezpieczenie oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców 
zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca 
w określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 
określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny 
i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca Wykonawcy szczegółowe i dokładne zapoznanie się 
z treścią wymagań niniejszego zapytania ofertowego 

8. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej obiektów w dni robocze, między godziną 
10.00 a 14.00, najpóźniej do 3 dni przed wskazana datą złożenia ofert, po wcześniejszym 
umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, pod 
adresem: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl .  

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty  stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia 
postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu 
do składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.  

5) Do oferty należy dołączyć: 

a) wykaz zamówień (umów) zgodnych z treścią ust. 4 pkt. 4.1. pkt 4.1.1. niniejszego zapytania 
ofertowego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnych z treścią ust. 4 pkt. 4.1. pkt 
4.1.2. niniejszego zapytania ofertowego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego, 

c) informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 5 
do Zapytania ofertowego. 

6) Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 
zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

7) Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania 
do zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

8) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 
błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

10) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jeśli dotyczy) 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 
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ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z 
późn. zm.). 

11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 
ofertę,  chyba że Zamawiający unieważni postępowanie. Przez uchylanie się od zawarcia 
umowy należy rozumieć: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o 
których mowa w pkt. 9 niniejszego ustępu.  

9. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień (umów) 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji  
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO. 
6) Załącznik nr 6 – Dokumentacja wskazana w punkcie 1.2.8 a)–d)  

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego: 

Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


