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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/wzoru Umowy 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w 
Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” wraz z 
przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem 
opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przepisami 
techniczno–budowlanymi, a także normami i zasadami wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu 
nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty przyszłej realizacji zadania,  a także zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowana dokumentacja projektowa musi spełniać 
wymagania przepisów zawartych w obowiązującej ustawie PZP dotyczące opisu przedmiotu 
zamówienia dla ww. zadania przewidzianego do realizacji. 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Pałac: 

1) Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej do celów projektowych. 

Celem tego etapu jest ustalenie miejsc, z których można zasilić projektowane oświetle-

nie awaryjne. Ze względu na charakter obiektu – Pałac, Wykonawca zamówienia zwany 

dalej Projektantem, musi przewidzieć trasy zasilania, a także możliwość w przyszłości 

wykonania oświetlenia awaryjnego w Pałacu, w etapach. Podział na etapy Projektant 

ustala z Muzeum. 

Lokalizację instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego Projektant ustala z Mazowiec-

kim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zwanym dalej MWKZ. 

W załączniku pt. Pałac w Wilanowie Zestawienie Pomieszczeń, w kolumnie pt. założenia 

projektowe na podstawie Prawa Budowlanego i obowiązujących norm, zapisano PLAC 

BUDOWY. W tych pomieszczeniach Projektant wykonuje inwentaryzację oświetlenia 

awaryjnego i sprawdza je pod względem zgodności z OPZ. W przypadku niezgodności z 

OPZ Projektant postępuje zgodnie z pkt. poniżej. 

W roku 2022 rozpoczęto prace konserwatorskie w przestrzeni Skrzydła Pn. Nowej Gale-

rii. 

W tych pomieszczeniach Projektant wspólnie z Kuratorem i Generalnym Wykonawcą 

konsultuje oświetlenie awaryjne pod względem zgodności z OPZ. 

2) Wykonanie koncepcji instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego zgodnie z: 

 inwentaryzacją instalacji elektrycznej i ustaleniami z MWKZ, 

 zaleceniami MWKZ ujętymi w piśmie nr WZWL.5183.631.2022.KBD z dnia 

01.08.2022r., 

 zaleceniami MWKZ ujętymi w piśmie nr WZW.5183.587.2019.KBD z dnia 10.07.2019 

z załącznikiem, 

 operatem p-pożarowym obiektu, 
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 Polską Normą PN-EN 1838; 2013, 

 Normą SEP N SEP-E-007:2017-09. 

Projektant musi każde pomieszczenie Pałacu traktować indywidualnie. W związku z tym, na 

tym etapie, Projektant dla danego pomieszczenia musi określić ilość opraw, miejsce montażu, 

poziom minimalny natężenia oświetlenia. 

W przypadku gdy w danym pomieszczeniu nie można spełnić, któregoś z warunków 

Projektant w oparciu o uzgodnienia z: 

 Konserwatorem Zabytków z MWKZ 

 Rzeczoznawcą p/poż 

 Muzeum/Inwestorem/ 

określa, że dla danego pomieszczenia występuje odstępstwo od przepisów. 

Projektant własnym staraniem i środkami występuje o ODSTĘPSTWO. tym celu 

Projektant zleca Rzeczoznawcy p-poż. wykonanie EKSPERTYZY, którą składa do  

Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, ul. Domaniewska 40. 

Komenda Wojewódzkiej PSP wydaje POSTANOWIENIE. 

Projektant na podstawie wcześniejszych ustaleń i postanowienia KW PSP składa Projekt 

Oświetlenia Awaryjnego do MWKZ w celu uzyskania DECYZJI.  

3) Wykonanie Projektu Budowlanego. 

Projektant wykonuje Projekt Budowlany, który wraz z decyzją MWKZ składa o pozwole-

nie na budowę. 

 Opracowuje plan BIOZ 

4) Wykonanie Projektu Wykonawczego. 

Projektant wykonuje Projekt Wykonawczy zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 Opracowuje STWiOR 

 Wykonuje przedmiar i kosztorysy Inwestorski i Przetargowy 

b) Villa Intrata w Wilanowie: 

1) Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej do celów projektowych. 

Celem tego etapu jest ustalenie miejsc z których można zasilić projektowane oświetlenie 

awaryjne.  

2) Wykonanie koncepcji instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego zgodnie z: 

 inwentaryzacją instalacji elektrycznej i ustaleniami z MWKZ, 

 zaleceniami MWKZ ujętymi w piśmie nr WZW.5183.587.2019.KBD z załącznikiem, 

 operatem p-pożarowym obiektu, 

 Polską Normą PN-EN 1838; 2013, 

 Normą SEP N SEP-E-007:2017-09. 

Projektant na podstawie wcześniejszych ustaleń składa Projekt Oświetlenia Awaryjnego do 

MWKZ w celu uzyskania DECYZJI.  

3) Wykonanie Projektu Budowlanego. 

Projektant wykonuje Projekt Budowlany, który wraz z decyzją od MWKZ składa o pozwolenie 

na budowę. 
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 Opracowuje plan BIOZ 

4) Wykonanie Projektu Wykonawczego 

Projektant wykonuje Projekt Wykonawczy zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 Opracowuje STWiOR 

 Wykonuje przedmiar i kosztorysy Inwestorski i Przetargowy 

1.2.2. Parametry oświetlenia awaryjnego w Pałacu i Villi Intrata w Wilanowie 

Parametry opraw oświetlenia awaryjnego. 

1. Czas działania opraw oświetlenia awaryjnego w całym obiekcie wynosi 3h 

2. Oprawy posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP 

3. Oprawy są oprawami LED-owymi 

4. Zasilanie 230V 50Hz 

5. Zgodne z normami PN-EN 60598 i PN-EN 1838 

6. Są wyposażone w autotest AT 

7. Praca ciemna 

8. Kolor oprawy uzgodniony z WMKZ i Muzeum 

9. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy instalować do podłoża na trwale 

Oświetlenie awaryjne realizuje: 

1) Wytyczne dotyczące drogi ewakuacyjnej /zgodność z operatem p-poż. dla obiektu/ 

2) Rozmieszczenie opraw zgodne z Orzeczeniem MWKZ i Postanowieniem KW PSP 

3) Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego zgodna z CPR. 

4) Pomieszczenia objęte budową i skrzydło Pn. muszą być zgodne z niniejszym opraco-

waniem. 

5) Budynek tzw. Marconiówka, w którym między innymi jest Galeria Magazynowa, jest 

wyłączony z OPZ. 

6) W budynkach objętych OPZ nie ma stanowisk do udzielenia pierwszej pomocy. 

7) W budynkach objętych OPZ nie ma pokoju dla matki z małym dzieckiem. 

8) W pomieszczeniach takich jak  31a należy oświetlić hydrant zgodnie z PN. 

1.2.3. Muzeum przekaże Projektantowi następujące dokumenty: 

1. Pełnomocnictwo do występowania do organów i jednostek w celu uzyskania niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień, decyzji itp. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowla-

ne 

3. Zalecenia konserwatorskie – pismo nr WZW.5183.587.2019.KBD z dnia z dnia 10.07.2019 

r. z załącznikiem 

4. Zalecenia MWKZ ujętymi w piśmie nr WZWL.5183.631.2022.KBD z dnia 01.08.2022 r. 

5. Podkłady w *dwg Pałacu w Wilanowie 

6. Podkłady w *dwg Villi Intrata w Wilanowie  

7. Instrukcję p-poż. Pałacu z Marconiówka w Wilanowie 

8. Instrukcję p-poż. Villi Intrata w Wilanowie 

9. Plan sytuacyjny terenu 

10. OPZ 

1.2.4. Dokumentację należy opracować w następujący sposób: 

1. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 11 września 2020 (Dz.U z 2020r. poz.1609) 
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b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2021r. 

poz.2454 z późn.zm.) 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-

wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre-

ślonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2021r. poz. 2458) 

d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022r. poz.1225) 

f. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. 

poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ) 

g. Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 840 ) 

h. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2556, 2687) 

i. Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185 ), 

j. Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z 2022r. poz. 1557 ) 

k. Wytycznymi zawartymi w tematyce przepisów szczegółowych i ustaleń. 

l. Obowiązującymi Polskimi Normami - wymienionymi wcześniej 

m. Zasadami wiedzy technicznej 

2. Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający optymalnego efektu eko-

nomicznego. 

3. Dokumentację należy wykonać w języku polskim w wersji edytowalnej i papierowej. 

4. Dokumentację projektową w wersji papierowej należy wykonać w ilości:  

a. Projekt Budowlany - po 5 kompletów 

b. Informacja BIOZ - po 5 kompletów 

c. Projekt Wykonawczy - po 5 kompletów 

d. STWiOR - po 3 komplety 

e. Kosztorysy inwestorski - po 3 komplety 

f. Kosztorysy przetargowy - po 3 komplety 

g. + zapis na CD w wersji edytowalnej w formacie *doc , *dwg , * ath, i formacie *pdf. 

Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Projektanta, że jest kompletna z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz opracowana jest zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 

88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ) 

  

5. W projektach, specyfikacjach i przedmiarach nie można opisywać materiałów przez wskaza-

nie znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione 

specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważ-

ny”. Projektant musi jednoznacznie określać parametry techniczne materiałów lub urządzeń, 

które będą świadczyły o równoważności oraz podać przedziały /min. lub max./ tych parame-

trów. 
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6. Dokumentacja projektowa będzie podstawą udzielenia zamówienia publicznego na roboty 

budowlane. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

WARUNKI GWARANCJI 

W związku z realizacją umowy nr …na „Wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia 

awaryjnego w Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie, znak sprawy: DAS.2402.1.1.RE.2023 

zawartej w dniu …2023 r., zwanej dalej Umową, 

udziela niniejszym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława 

Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (zwanemu dalej „Zamawiającym”), gwarancji jakości 

dotyczącej dokumentacji projektowej i wszelkich innych opracowań, sporządzonych przez 

Wykonawcę o następującej treści: 

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres pięciu lat od daty podpisania Protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez zastrzeżeń oraz rękojmi równej okresowi udzielonej gwarancji 

W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 

poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi opisanych 

w Umowie:  

Bezpłatnego usuwania wad oraz wszelkich usterek w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej i wszelkich innych opracowaniach, sporządzonych przez Wykonawcę, które 

doprowadziły lub mogą doprowadzić do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części zadania 

inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w 

Pałacu Króla Jana III oraz w Villi Intrata w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, znak sprawy: 

DAS.2402.1.1.RE.2023 oraz we własnych działaniach i innych sporządzonych przez Wykonawcę 

dokumentach, w tym do:  

1) Uzupełniania w tym poprawiania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów 

sporządzonych przez siebie w ramach realizacji Umowy,  

2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez 

uzupełnienie Zamawiającemu dokumentu, poprawienie, sporządzenie nowego dokumentu 

lub złożenie wyjaśnień w zakresie treści dokumentu. 

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument uzupełniający, poprawiony lub 

wyjaśniający treść poprzednio sporządzonych dokumentów, a w przypadku obowiązku 

sporządzenia nowych dokumentów lub dokumentu ten dokument lub dokumenty w terminie 

14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego żądania Zamawiającego.  

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

Zgłoszenie wady będzie następowało w formie pisemnej na adres siedziby: …………………… lub w 

formie elektronicznej na adres: ………… 

  



 

8 z 11 
 

Załącznik nr 4 do Umowy 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

KOPIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OC WYKONAWCY 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

KLAUZULA RODO 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji ni-
niejszej umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy ul. 
Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować po-
przez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres siedziby 
wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl. 

3. Przekazane bezpośrednio lub przez Wykonawcę dane w zakresie: 

i. osób reprezentujących; w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w szczególności: 
imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja; jak również dane pełnomocników ujaw-
nione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

ii. przedstawicieli wskazanych do kontaktu w tym: imię, nazwisko, stanowisko nr telefonu, ad-
res e-mail; 

iii. osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, w tym: 
imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje o kwalifikacjach i upraw-
nieniach 

będą przetwarzane przez Muzeum w celach w związanych z realizacją niniejszej umowy. 

Jeżeli dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą konieczność ich podania 
wynika z umowy lub są one niezbędne do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest 
brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców będących osobami fizyczny-
mi, osób reprezentujących, przedstawicieli wskazanych do kontaktu i osób odpowiedzialnych za 
realizację umowy, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RO-
DO) jest:  

i. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisa-
mi prawa, w szczególności o archiwizacji i rachunkowości; 

ii. prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z 
realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem ewentualnych rosz-
czeń z niej wynikających. 

iii. zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wyłącznie w przypadku Wy-
konawców będących osobami fizycznymi). 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, 
w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umo-
wy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie 
zgodnie z jego poleceniami.  

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami 
prawa, w szczególności dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania da-
nych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4b powyżej. Wykonawcy będącemu 
osobą fizyczną przysługuje również prawo do przenoszenia danych. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyżej. 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. 

Uwaga: Dokument powinien posiadać datę podpisania oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. 

WYKONAWCA 


