
Numer sprawy: BZP.26.2.14.2022        

 
Warszawa, 24.08.2022r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
I. Zamawiający: 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

tel. 22 754 26 10 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru 

autorskiego w zakresie budowy trzech parkingów dla samochodów osobowych oraz autokarów na terenie 

PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

2. Powierzchnia planowanych parkingów oraz zakres planowanych prac: 

1) Parking A - 4300 m2, przekształcenie wyodrębnionej części terenu na parking dla 230  samochodów 

osobowych. Teren parkingu będzie wyodrębnioną ogrodzoną częścią Ogrodu z wjazdem i wyjazdem 

od ul. Prawdziwka. Przewidywane prace:  

a) Zdjęcie warstwy wierzchniej tłucznia, wykonanie odpowiedniego wzmocnienia podłoża, 

zamontowanie płyt ażurowych z uwzględnieniem pozostawienia obecnej nawierzchni betonowej 

w rejonie wjazdu,  

b) przebudowa oświetlenia polegająca na wymianie istniejących 3 szt. słupów oświetleniowych wraz 

z okablowaniem,  

c) ułożenie rur osłonowych wg uzgodnień z Zamawiającym,  

d) przebudowa istniejącego zjazdu (stanowiącego wyjazd),  

e) przebudowa odwodnienia (drenaż przy istniejącym wpuście w rejonie wejścia na teren Ogrodu 

włączony do studni wpustu) 

f) należy uwzględnić wykorzystanie technologii ochrony stref korzeniowych istniejących drzew 

g) należy wykonać badania podłoża gruntowego do 3 m w ilości co najmniej 3 szt. oraz co najmniej 

1 odwiert w nawierzchni betonowej 

h) należy wykonać pomiary niwelacyjne terenu  

2) Parking B - 5300 m2, przekształcenie wyodrębnionej części terenu na parking dla 280 samochodów. Z 

parkingu planowany jest wjazd i wyjazd bezpośrednio na ul. Prawdziwka. Przy ul. Prawdziwka i 

planowanym wjeździe  na teren parkingu znajduję się chodnik dla pieszych oraz pas zieleni. 

Przewidywane prace:  

a) Zdjęcie warstwy wierzchniej tłucznia, wykonanie odpowiedniego wzmocnienia podłoża, 

zamontowanie płyt ażurowych, 

b) ułożenie rur osłonowych wg uzgodnień z Zamawiającym,  

c) budowa zjazdu publicznego wraz z niezbędną przebudową kolizji (słup oświetleniowy, słup 

telefoniczny) 

d) przebudowa istniejącego zjazdu służbowego w rejonie parkingu B 

e) należy wykonać badania podłoża gruntowego do 3 m w ilości co najmniej 3 szt. 

f) należy wykonać pomiary niwelacyjne terenu 



3) Parking C - 4700 m2, przekształcenie wyodrębnionej części terenu na parking dla 230 samochodów. Z 

parkingu planowany jest wjazd i wyjazd bezpośrednio na ul. Prawdziwka. Przy ul. Prawdziwka i 

planowanym wjeździe  na teren parkingu znajduję się pętla autobusowa linii 139, chodnik dla pieszych 

oraz pas zieleni. Przewidywane prace:  

a) Zdjęcie warstwy wierzchniej tłucznia, wykonanie odpowiedniego wzmocnienia podłoża, 

zamontowanie płyt ażurowych,  

b) ułożenie rur osłonowych wg uzgodnień z Zamawiającym, 

c) budowa zjazdu publicznego wraz z niezbędną przebudową kolizji (słup oświetleniowy, słup 

telefoniczny) 

d) należy wykonać badania podłoża gruntowego do 3 m w ilości co najmniej 3 szt. 

e) należy wykonać pomiary niwelacyjne terenu 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) uzyskanie mapy do celów projektowych, 

2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 

3) uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na 

budowę 

5) uzyskanie wszystkich innych przewidzianych prawem pozwoleń/uzgodnień administracyjnych 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 

4. Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia jest mapka poglądowa z rozmieszczeniem planowanych parkingów.  
 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

IV. Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że:  

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

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

ciągłych również realizuje, należycie, co najmniej 2 usługi polegające każda na opracowaniu 

dokumentacji projektowej budowy i/lub remontu i/lub przebudowy /placu/parkingu/zespołu 

parkingów, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową obejmująca budowę i/lub remont 

i/lub przebudowę /placu/parkingu/zespołu parkingów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 

000 m2  

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

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

(udokumentowane poprzez posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności inzynieryjno 

- drogowej bez ograniczeń), posiadający minimum 5 lata doświadczenia licząc od dnia uzyskania 

uprawnień. 

b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej 

(udokumentowane poprzez uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych bez ograniczeń), 

c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej 

(udokumentowane poprzez uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń), 

 
V. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 



1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski – z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych  - nr tel. 22 648 38 56 wew. 265 

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 obiektów będących przedmiotem zamówienia, podczas której 

Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów. 

 
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

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

załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod 

warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Do oferty Wykonawca winien dołączyć: 

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ogłoszenia. 

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.  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. 

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 - w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 

IV ogłoszenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

VII. Kryteria oceny ofert: 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Sposób oceny 

Cena (C) 100 % 100 punktów Wg wzoru w pkt 1 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) Kryterium „Cena”: 

a) Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
                                              

                                   najniższa cena realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 



VIII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl do dnia 1.09.2022 r. do godz. 1200  

IX. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i wyjaśnienia 

treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę i wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w rozdziale IV ogłoszenia, jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 

złożenie podmiotowych dokumentów.  

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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

kwietnia 2016 roku 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), informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 

Warszawa; 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. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z 

zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy 

o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile 

jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

Załączniki do ogłoszenia: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Wykaz usług 

3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób 

4. Załącznik nr 4 - Mapka poglądowa 

mailto:ob.sekr@obpan.pl


 
Numer sprawy: BZP.26.2.14.2022 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
 

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 kompletnej 
dokumentacji projektowej w zakresie budowy trzech parkingów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla PAN 
Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie” oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną 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 realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 180 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. 

 
 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Numer sprawy: BZP.26.2.14.2022 
  

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 
 

WZÓR WYKAZU USŁUG 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Reprezentowany przez:…………………………………………………………………………………….. 

 
W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowanie pn: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie 

budowy trzech parkingów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie”: 

 
Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione usługi na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale IV ogłoszenia, tj.:  

 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie Wykonawca zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, należycie, 

2 usługi polegające każda na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub remontu i/lub przebudowy 

/placu/parkingu/zespołu parkingów, w tym co najmniej jedną dokumentację projektową obejmująca budowę i/lub 

remont i/lub przebudowę /placu/parkingu/zespołu parkingów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3 000 m2 

 

Lp 
 
 

Przedmiot zamówienia (opis usługi) Podmiot, na rzecz którego 
zrealizowano usługę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  
zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

  
 
 
 

  

    

 
 
 

dnia ………….……. r. ………………………………………… 
    podpis osoby upoważnionej 

 



Numer sprawy: BZP.26.2.14.2022          Załącznik nr 3 do ogłoszenia  
 

WZÓR WYKAZU OSÓB 
Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Reprezentowany przez:…………………………………………………………………………………….. 

(zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2 ogłoszenia 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
w zakresie budowy trzech parkingów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w 
Powisnie”  

 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [1] 

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

2 

Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 
wymagań określonych w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2 
lit. a ogłoszenia) 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

3 Ilość lat doświadczenia ……………………….. 

4  
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. IV ust. 2 pkt 2 
lit. b ogłoszenia) 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, 
umowa cywilno-prawna)  

 
……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 

 

OSOBA SKIEROWANA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA [3] 

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

2 

Posiadane uprawnienia  
(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania 
wymagań określonych w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2 
lit. c ogłoszenia) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3  
Podstawa dysponowania osobą  
(wskazać podstawę, np. umowa o pracę, 
umowa cywilno-prawna)  

 
……………………………… 

(wskazać podstawę dysponowania) 
 

dnia ………….……. r. ………………………………………… 
              podpis osoby upoważnionej 


