
Numer sprawy: BZP.26.3.8.2021            

Warszawa, dnia 13 maja 2021 r. 

       Do Wykonawców 
       Przeglądów stanu technicznego 

obiektów budowlanych należących 
do Polskiej Akademii Nauk 

 

1. PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 
niniejszym składa zapytanie mające na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie 
umowy na wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu 
stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia 
obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu 

Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.  
 

I. Kontrolę obiektów należy przeprowadzić w oparciu o art. 62 ust.1 Ustawy 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm.) , § 4, 5 i 6 
rozporządzenia MSWiA  z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 
poz. 836), art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 
2014 poz. 1200) - zestawienie obiektów przeznaczonych do kontroli wraz  
z określeniem rodzaju kontroli stanowi Załącznik nr 2. 

II. Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić dokumentację pokontrolną  
w formie protokołów z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji 
papierowej - 1 egz. oraz elektronicznej - 1 x płyta cd (w wersji edytowalnej  
i pdf). Wzór protokołu przekazuje Zamawiający. 

III. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać określenie: 
1. stanu technicznego elementów objętych kontrolą, 
2. stopnia zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą, 
3. orientacyjnego zakresu robót remontowych do wykonania (przedmiaru), 

szacunkowego kosztu i kolejności ich wykonania (z określeniem stopnia 
pilności ich wykonania), 

4. zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji  
w protokołach z poprzedniej kontroli okresowej półrocznej/rocznej 
/pięcioletniej.  

IV. Zamawiający wymaga zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich 
danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu 
zapytania. 

V. Wykonawca sprawdzi zalecenia z poprzedniej kontroli, o ewentualnych 
nieprawidłowościach poinformuje Zamawiającego. 

VI. Informacje dodatkowe. 

1. Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego zapytania wzoru 
stanowiącego Propozycję cenową (formularz ofertowy - Załącznika nr 1). 

2. Termin zakończenia kontroli okresowej: 
2.1. o której mowa w Art. 62.1.3) Ustawy Prawo Budowlane w terminach do 

31.05.2021 r. oraz do 30.11.2021 r.  
2.2. dla pozostałych kontroli w terminie do 31.07.2021 r.  

 
VII. Opis warunków udziału w zapytaniu mającym na celu rozeznanie rynku.  

1. Wykonawca powinien dysponować personelem technicznym, w tym osobami 
posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności: 



1.1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, obejmującą swym 

zakresem przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego 

obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie  

z ustawą Prawo budowlane, 

1.2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

obejmującą swym zakresem przeprowadzanie kontroli stanu technicznego 

instalacji elektrycznych i piorunochronowych lub posiadającą kwalifikacje 

wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń  

i instalacji elektrycznych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

1.3.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

obejmującą swym zakresem przeprowadzanie kontroli stanu technicznego  

w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gazowych, instalacji p.poż.  

i wentylacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

1.4. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających 

ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. 

W/ w osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2005, Nr 141, poz. 1189). 

 
VIII. Osoba upoważniona do kontaktów:  

Piotr Zakrzewski - z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych , nr tel. 

22 648 38 56 wew. 265, e-mail: p.zakrzewski@obpan.pl 

IX. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

X. Miejsce i termin składania ofert: 

− ofertę należy przesłać, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1), na adres  

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

− termin składania ofert – do dnia 21.05.2021 r. do godz. 12:00 

 

XI. 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 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). 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – karta (zestawienie obiektów) kontrole półroczne/roczne i pięcioletnie  

                                           
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. 


