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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-wykonawczego  

remontu i modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania  

budynku „Wozowni” na terenie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie  

i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej”  
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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 525-15-75-083 
e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Telefon (22) 754 26 10 
Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 
Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 
Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  
GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 

Rozdział II. 
Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

rozeznania rynku. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza progów 

określonych w przepisach wydanych 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 późn. zm.)  
 

Rozdział III. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-

wykonawczego remontu i modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania  

budynku „Wozowni” na terenie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie  

i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.  
3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Zamawiający zaleca Wykonawcom 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego 

przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i 

pomiarów. 
4. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. Dokumentacja winna być zrealizowana w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zoptymalizowania projektu pod względem 

zastosowanych rozwiązań materiałowych, kosztów wykonania planowanych robót budowlanych i 

późniejszych kosztów eksploatacji, w związku z tym w trakcie projektu niezbędne będą 

uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące przyjętych w projekcie rozwiązań techniczno- 

materiałowych. 
7. Dokumentacja projektowa będzie podstawą wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i winna 

być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane zgodnego z ustawą pzp 
 

 

 

Rozdział IV. 
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych tel. 22 648 38 56 wew. 265 
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Rozdział V. 
Termin realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
 

Rozdział VI. 
Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:  

1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi wykonania projektu budowlanego 

lub wykonawczego remontu lub modernizacji obiektu lub jego części o powierzchni 

użytkowej pomieszczeń min. 100 m2 
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży 

elektroenergetycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń; 
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje projektanta branży architektonicznej 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń; 
d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w 

skład Zespołu projektowego. 
 

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane,  

o których mowa w ustawie PrBud oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). 
 

 

 

Rozdział VII. 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 
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zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 ogłoszenia o zamówieniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

poprzez przesłanie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. (wypełniony i podpisany załącznik nr 

3 do ogłoszenia o zamówieniu) 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją potwierdzającą do podstawy 

dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w 

Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu (wypełniony i podpisany załącznik nr 

4 do ogłoszenia o zamówieniu). 
 
 

Rozdział VIII. 
Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

Rozdział IX. 
Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 
 

Rozdział X 
Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 
2. Termin składania ofert - 17/06/2021 r. do godz. 12:00, 
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

Rozdział XI. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
 

 

Nr Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 
za kryterium 

1 Cena (C) 100 100 punktów 
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2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 
1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Cena brutto powinna 

obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 

zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
 

Cmin 
C = ----------------- x 100 pkt, 

Cbad 
gdzie: 
Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 
Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
 

 

Rozdział XII. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I. 
3. W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.  
4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

 

Rozdział XIII. 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i 

Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka 

pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

ob.sekr@obpan.pl; 
▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 
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umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;2   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a 

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 

umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 

W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-wykonawczego 

remontu i modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Wozowni” na terenie PAN 

Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej. 
2. Budynek dawnej Wozowni, wybudowany w latach 50-tych XX wieku został ujęty w Gminnej 

Ewidencji Zabytków m. st. Warszawy utworzonej na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 roku pod nr URY 15156. 
3. Budynek znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(Uchwały Rady m. st. Warszawy nr III/8/2010 z dnia 9.12.2010; nr XXXI/783/2016 z dnia 

7.07.2016 o przystąpieniu do sporządzania m.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Muchomora część I 

południowa) 
4. Budynek dawnej Wozowni to jednokondygnacyjny, podpiwniczony obiekt z użytkowym 

poddaszem, ze stromym dwupołaciowym dachem krytym dachówką ceramiczną, z bardzo 

wydatnym okapem. Poddasze doświetlone małymi oknami w szczytach oraz rzędami okien 

pasmowych w lukarnach. Od strony szczytu przy budynku znajduje się taras, pod którym 

zlokalizowana jest wysunięta poza obrys budynku kondygnacja podziemna z wejściem na poziomie 

-1. Ściany murowane gr. 15 cm otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Obróbki blacharskie, 

rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy murowane, tynkowane. Stolarka 

okienna drewniana. Wrota drewniane dwuskrzydłowe. 
5. W ramach wykonania przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie również do 

następujących czynności:  
1) opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

robót budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu budynku niezbędnej do 

wykonania przedmiotu zamówienia; 
2) uzyskania opinii, mapy do celów projektowych, uzgodnień w tym z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ekspertyz, o ile będą konieczne, niezbędnych do 

wykonania projektu; 
3) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do dnia bezusterkowego 

odbioru robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 
4) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem 

na branże; 
5) opracowania kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże wraz z przedmiarem robót i 

zestawieniem zbiorczym kosztów. Kosztorysy należy sporządzić metodą szczegółową. 

Kosztorysy powinny zawierać również: szczegółowe przedmiary robót z opisem robót 

budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia 

cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, zbiorcze zestawienie kosztów (tabela 

elementów scalonych); wykazy materiałów i sprzętu; 
6) W uzgodnieniu z Zamawiającym do wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwego 

urzędu ze zgłoszeniem/ wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z 

uzyskaniem uprawomocnionego dokumentu (jeżeli jest wymagany).  
7) W uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskania i doręczenia Zamawiającemu prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagany); 
8) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót budowlanych 

prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - pisemne lub drogą 

elektroniczną udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań, za pośrednictwem poczty elektronicznej; 
6. Dokumentację projektową należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej 1x nośnik zewnętrzny w wersji edytowalnej i pdf. 
7. W dokumentacji projektowej powinien znaleźć się dodatkowy dokument z wykazem prac 

podzielonych na etapy (zestawienie robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót) 

Podział na 3 poniższe etapy robót budowlanych. Wszelkie nieujęte poniżej prace, które powinny być 
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wykonane oraz prace, które w trakcie wykonywania projektu międzybranżowego okaże się powinny 

być wykonane łącznie z innymi połączonymi pracami, powinny być omówione z Zamawiającym i 

przez niego zaakceptowane w celu dodania go do konkretnego etapu.  
8. Przewidywany zakres planowanych prac lub zmian obejmuje: 

1) Etap nr 1 (wszelkie prace związane z pokryciem dachowym)   

• wymiana pokrycia dachu na nowe (dachówka ceramiczna), 
• wymiana orynnowania (rynny i rury spustowe), 
• redukcja kominów w zależności od możliwości wynikających na etapie projektu, 
• remont pozostających kominów, zdjęcie obudowy z blachy, 
• zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu do poziomu wymaganego przepisami 

bezpieczeństwa pożarowego dla tego obiektu 
• ocieplenie dachu 
• wymiana stolarki okiennej dachu 

 

2) Etap nr 2 (wszelkie prace związane z termomodernizacją oraz elewacją zewnętrzną) 

• termomodernizacja (ocieplenie ścian z zewnątrz budynku) - konieczność wykonania 

termomodernizacji wynika ze zmiany funkcji budynku i związanej z tym koniecznością 

zapewnienia lepszych właściwości izolacyjnych - grubość ścian w najwęższym miejscu 

wynosi 15 cm 
• remont elewacji (położenie nowych tynków, cokołów) 
• wymiana stolarki okiennej w ścianach, 
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - ilość oraz lokalizacja wejść do zachowania 

będzie wynikową nowego układu funkcjonalnego budynku, 
• zamurowania bram wjazdowych wynikająca ze zmiany funkcji budynku, 
• ułożenie utwardzonej opaski wokół budynku, 
• wyremontowanie spoczników przed drzwiami wejściowymi, 
• ewentualne zadaszenie oraz oświetlenia wejść, 
• remont schodów prowadzących do poziomu piwnic wraz z zadaszeniem ich 

zabezpieczającym przed opadami,  
• prace związane z poprawieniem odwodnienia tarasu, 
• remont tarasu (jeśli płyta tarasu okaże się w dobrym stanie należy ją uszczelnić przed 

przeciekaniem do poziomu piwnic, położyć nowe warstwy izolacyjne i wyrównawcze 

oraz warstwę wykończeniową betonową lub z płytek), 
• ewentualne uporządkowanie terenu, dojść do budynku, 
• ewentualna konieczność prac związanych z położeniem izolacji pionowych ścian 

fundamentowych piwnicy po stwierdzeniu takiej konieczności wynikającej z ekspertyzy 

technicznej i dokładnej inwentaryzacji obiektu 
• wykonanie izolacji pionowych i poziomych, zabezpieczenie przed wilgocią 

 

3) Etap nr 3 (Wszelkie pozostałe prace związane z „wnętrzem” budynku oraz instalacjami) 

• niezbędne demontaże ścian tymczasowych i sufitów podwieszanych, elementów 

wyposażenia wnętrza,  
• budowa ścian wewnętrznych na potrzeby nowego układu funkcjonalnego budynku, 
• położenie tynków wewnętrznych/gładzi, 
• montaż sufitów podwieszanych, 
• wymiana wejścia na strych nieużytkowy, 
• modernizacja schodów wewnętrznych, zabezpieczenie konstrukcji stalowej schodów 

farbą pęczniejącą p.poż, wymiana stopni i spoczników, poręczy, 
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• budowa windy wewnętrznej (skomunikowanie poziomu parteru z piwnicą, a jeśli będzie 

to możliwe pod względem budowlanym także piętra), wyburzenia i zamurowania 

konieczne dla realizacji windy, 
• ewentualne wzmocnienia stropów parteru i piwnicy pod wyposażenie techniczne, 
• prace malarskie, 
• montaż stolarki drzwiowej, 
• montaż oświetlenia,  
• montaż posadzek podłogowych, 
• montaż armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
• montaż zabudowy meblowej, 
• prace wykończeniowe zależne od projektu wnętrz, 
• budowa kotłowni gazowej wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do budynku 

(możliwość oddzielnego opracowania), 
• wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, 
• wymiana instalacji elektrycznej, 
• wymiana instalacji wod-kan z dostosowaniem do nowej aranżacji, 
• wykonanie instalacji teletechnicznych, 
• wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń, które będą tego wymagały, 
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń, które będą tego 

wymagały, 
• montaż instalacji systemu zabezpieczeń p.poż- jeśli będzie wymagane 

Piwnice (prace inne niż wyżej wymienione): 

• osuszenie ścian i stropu, 

• wylanie nowych warstw posadzkowych, 

• wyrównanie poziomów posadzek 

 

9. Poniżej zalecenia otrzymane od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

odpowiedzi na złożony przez Zamawiającego do MWKZ wniosek o wydanie zaleceń 

konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego 

zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym 

zabytku: 
1) Zdaniem MWKZ planowane przebudowy i remonty poszczególnych elementów budynku są 

dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia pod niżej opisanymi warunkami. 
2) Termomodernizacja jest możliwa z zastrzeżeniem użycia materiałów izolacyjnych i 

wykończeniowych umożliwiających „oddychanie" ścian, o grubości maksymalnie 10 cm. 

Zaleca się wymianę stolarki okiennej i wykonanie nowych okien jako jednoramowych 

drewnianych odpowiadających wielkością, kształtem, kolorystyką, podziałem kwater, 

kształtem profili i sposobem otwierania oryginalnej stolarce zachowanej do dnia dzisiejszego 

lub w przypadku odnalezienia dokumentacji dla budynku, stolarce historycznej. Mocowanie 

okien z zachowaniem oryginalnej głębokości osadzenia przy uwzględnieniu grubości 

docieplenia. 
3) Zaleca się przeprowadzenie konserwacji wrót drewnianych i pozostawienie ich na elewacji, z 

możliwością zaślepienia otworu od wnętrza budynku 
4) Zaleca się odtworzeniową wymianę pokrycia dachowego z zastrzeżeniem podjęcia próby 

wykorzystania istniejącej dachówki zakwalifikowanej do przełożenia ze względu na jej stan 

techniczny. Wykonanie nowego orynnowania i obróbek blacharskich zalecane jest przy użyciu 

blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej. 
5) Z uwagi na ujęcie budynku w gminnej ewidencji zabytków i brak ochrony w postaci 

indywidualnego wpisu do rejestru zabytków, MWKZ nie posiada kompetencji do zajmowania 

stanowiska w zakresie robót wewnątrz obiektu, niemniej zaleca się zachowanie w jak 

największym stopniu oryginalnych elementów budynku. 
6) Po wykonaniu koncepcji przebudowy dostosowującej budynek do nowej funkcji zaleca się 

przedstawienie opracowania MWKZ w celu uzyskania opinii dotyczącej proponowanej 

przebudowy. 
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7) Z uwagi na ujęcie budynku w gminnej ewidencji zabytków, w przypadku prac budowlanych, 

których wykonanie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 39 ust.3 

ustawy Prawo Budowlane „...w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów 

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na 

budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-

budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków..." 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 
(wzór formularza ofertowego) 

 

Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 525-15-75-083 
Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................... 
NIP .................................................... REGON ....................................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
............................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
............................................................................................................................... 
Numer telefonu:............................................. 
e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn.:  
„Wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu i modernizacji wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku „Wozowni” na terenie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w 

Powsinie i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej”- nr sprawy BZP.26.2.5.2021 
oferując wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ: 
 

CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 
 

CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. ZOBOWIĄZUJEMY się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 150 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy  
3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 
4. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU USŁUG (WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 
Adres: …………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania 

rynku pn.:  
„Wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu i modernizacji 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Wozowni” na terenie PAN Ogrodu 

Botanicznego-CZRB w Powsinie i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej”- nr 

sprawy BZP.26.2.5.2021 
 

Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* niżej wymienione prace na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VI ogłoszenia o 

zamówieniu. 
 

l.p. 
 

Przedmiot zamówienia Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano usługę  
 (pełna nazwa) 

Data wykonania  
zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  
  

 

 

 

  

    

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

 

 

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU OSÓB (WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

skierowanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego 

Wykonawca 
Nazwa: ……………………………………………………...…….…………………. 
Adres: …………………………………………………...…….……………………. 
             ………………………………………………………………………………. 
    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie rozeznania 

rynku pn.:  
„Wykonanie międzybranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu i modernizacji wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku „Wozowni” na terenie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w 

Powsinie i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej” - nr sprawy BZP.26.2.5.2021 

 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [1] 

1 Imię i nazwisko Uzupełnia wykonawca: ……………………………….. 

2 
Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 

wymagań określonych w Rozdz. VI ust. ust. 2 

pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, umowa 

cywilno-prawna)  

 

……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 

 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [2] 

1 Imię i nazwisko Uzupełnia wykonawca: ……………………………….. 

2 
Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 

wymagań określonych w Rozdz. VI ust. ust. 2 

pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, umowa 

cywilno-prawna)  

 

……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 
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OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [3] 

1 Imię i nazwisko Uzupełnia wykonawca: ……………………………….. 

2 
Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 

wymagań określonych w Rozdz. VI ust. ust. 2 

pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, umowa 

cywilno-prawna)  

 

……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 

 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [4] 

1 Imię i nazwisko Uzupełnia wykonawca: ……………………………….. 

2 
Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 

wymagań określonych w Rozdz. VI ust. ust. 2 

pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, umowa 

cywilno-prawna)  

 

……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 

 
 
 


