
Ogłoszenie nr 500231277-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.  

Polska Akademia Nauk - Muzeum Ziemi: „Przebudowa instalacji sanitarnej 
i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia budynku 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na Skarpie 20/26”  
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 597625-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Polska Akademia Nauk - Muzeum Ziemi, Krajowy numer identyfikacyjny 00032571300166, ul. al. Na 
Skarpie  20/26, 00488   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 621 76 24, e-mail 
wabramczyk@mz-pan.pl; sekretariat@mz.pan.pl, faks 22 629 74 97.  
Adres strony internetowej (url): www.mz.pan.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Jednostka organizacyjna (pomocnicza) Polskiej Akademii Nauk  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia budynku PAN 
Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na Skarpie 20/26”  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej, 
wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia zabytkowego budynku PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przy 
ul. Aleja Na Skarpie 20/26”. 2. Postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy robót polegających 
na przebudowie instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia zabytkowego 
budynku PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przy ul. Aleja Na Skarpie 20/26” Budynek i cały teren nieruchomości 
jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 337, data wpisu 1965-07-01. 3. Przebudowa 
instalacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej i zewnętrznej, dla piwnic i otoczenia budynku będzie wykonywana 
w funkcjonującym budynku użyteczności publicznej z częściowym wygrodzeniem terenu jako terenu budowy. 4. 
Szczegółowy opis zakresu prac zawiera: a. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – Decyzja Nr 
262/Ś/2018 z dnia 10 maja 2018r. stanowiące - załącznik nr 08, c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz informacja BIOZ - załącznik nr 09. 5. Zamawiający na podstawie art. 9a ustawy Pzp 
zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego 
przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów. 
Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do 
przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający udostępni obiekt do dokonania czynności określonych w ust 5 w dni 
robocze w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Działem Administracyjno 
– Gospodarczym Muzeum Ziemi w Warszawie (osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Jaczkowski lub osoba 
zastępująca) – tel. (22) 621 76 24 w 227. 7. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane 
zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ. 8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje 
się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią 
wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę 
ryczałtową. 9. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 
jest ceną ryczałtową brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty zajęcia 
pasów ruchu, ewentualne koszty odtworzenia nawierzchni. 10. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów 



przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w 
dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co 
oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia 
przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art. 30 
ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, 
który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na 
Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że 
proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody 
Zamawiającego na ich wprowadzenie. 11. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 
12. Wykonawca w okresie wykonywania umowy będzie zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących zamówienie na zasadach opisanych we Wzorze Umowy. 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 
3a ustawy, wymaga aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem wszystkich robót objętych 
zamówieniem wskazane i opisane w ust. 4, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502, z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r., nr 0, poz. 847 z późn. zm.), 

przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika 
budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz dostawców 
materiałów i urządzeń. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca 
zatrudni osoby te na cały okres realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których 
mowa w art. 29 ust. 3 a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3 a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w 
załączniku nr 07 do SIWZ (wzór umowy). 14. Przekazany Wykonawcy Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 
10 do SIWZ jest jedynie dokumentem pomocniczym, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty, a zakres 
świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, i 
musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 
zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. 
Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 
całości robót budowlanych w tym również robót budowlanych koniecznych lub towarzyszących.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45332000-3, 45453000-7, 45231300-8  

SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 249700  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 



Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 

TERMOEXPORT Janusz Brzuchalski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Żurawia 24 m 7  

Kod pocztowy: 00-515  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307131  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 307131  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307131  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  

 


