
Część III SIWZ 

1 
WZ/30/2019 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: świadczenia usług doradztwa biznesowego 

NFOŚiGW jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), gospodarującą środkami publicznymi 

na zasadach określonych m. in. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) Przygotowanie i opracowanie kompleksowej analizy, zwanej dalej Analizą, rozumianej jako: 

prawny i techniczny due diligence oraz wycena nieruchomości dla niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej nr 3B i nr 5, 

obejmującej działki geodezyjne nr 8, 9 w obrębie: 1-08-07, o powierzchni 0,2255 ha, dla której 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr: WA2M/00139362/9 oraz działkę 5/26, o powierzchni 0,2450 ha, dla której Sąd 

Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr: WA2M/00502780/1, dla których wydano pozwolenie na budowę nr 317/MOK/11 z dnia 

30.09.2011 r.  

2) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego, przygotowanie i obsługa procesu zakupu 

przedmiotowej nieruchomości, o której mowa w pkt. 1)  przez NFOŚIGW z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, w trybie negocjacji podjętych ze sprzedającym na 

podstawie złożonej oferty, w tym przygotowanie procedury zakupu, identyfikacja 

potencjalnych ryzyk, ocena wiarygodności finansowej sprzedającego, a także doradztwo  

w negocjacjach dotyczących zakupu nieruchomości, w tym współpraca z NFOŚiGW  

w przygotowaniu projektu umowy zakupu nieruchomości, proponowanie ewentualnych zmian 

w projekcie umowy oraz interpretacji jej postanowień, a także opiniowanie  projektu aktu 

notarialnego, współpraca z NFOŚiGW w przygotowaniu projektu umowy zakupu 

nieruchomości i koordynowanie procesu zmierzającego do jej zawarcia oraz wejścia w życie, 

zwane dalej Doradztwem. Powyższe świadczenie zrealizowane będzie w wymiarze  do 140 rg, 

w terminie do 31.12.2021 r. na zasadach określonych w umowie.  

 

2. Zakres przedmiotu analizy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), ma obejmować w szczególności: 

1) analizę stanu zagospodarowania, uzbrojenia i użytkowania (faktycznego) nieruchomości,  

w tym wskazanie potencjalnych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, 

2) analizę zapisów ksiąg wieczystych oraz danych w ewidencji gruntów i budynków, 

3) analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualnych obciążeń, 

4) analizę ewentualnych roszczeń do gruntu i innych ograniczeń w zakresie możliwości ich 

skutecznego nabycia, 

5) analizę pozwolenia na budowę, również pod kątem możliwości odstępstw od zatwierdzonego 

projektu, 

6) analizę możliwości modyfikacji projektu pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej 

obiektu, w kontekście zmiany pozwolenia na budowę, 

7) analizę zapisów planistycznych przedmiotowej nieruchomości, w tym pod kątem możliwości 

modyfikacji pozwolenia na budowę, 



Część III SIWZ 

2 
WZ/30/2019 

8) analizę skutków podatkowych nabycia ww. nieruchomości, 

9) wskazanie kosztów utrzymania w mocy podjętej decyzji pozwolenia na budowę, jak również 

kosztów możliwego do realizacji w ramach pozwolenia na budowę obiektu, o zwiększonej 

efektywności energetycznej, 

10) analizę możliwości zwiększenia funkcjonalności obiektu w ramach funkcjonującego 

pozwolenia na budowę, 

11) analizę możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę na NFOŚiGW oraz skutków z tym 

związanych, 

12) analizę konieczności uzyskania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia w kontekście ewentualnych zmian projektu budowlanego, 

13) wycenę nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy), 

14) inne elementy, w tym badanie gruntu pod kątem występowania ewentualnych skażeń, które 

wykonawca uzna za niezbędne do kompleksowego przeprowadzenia due diligence.  

15) wyniki wszystkich analiz i badań, o których mowa w pkt 1-14 muszą zostać zawarte  

w raporcie końcowym.  

 

3. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w ramach prawa opcji. 

Wykonawca, w ramach prawa opcji, na wniosek NFOŚiGW:  

1) dokona jednokrotnej aktualizacji całej Analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub wskazanej 

przez NFOŚiGW jej części. Wniosek może zostać przekazany w okresie 12 miesięcy od daty 

odbioru przez NFOŚiGW Analizy i obejmować może: 

a) due diligence prawny, tj.: 

 analizę zapisów ksiąg wieczystych oraz danych w ewidencji gruntów i budynków, 

 analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualnych obciążeń, 

 analizę ewentualnych roszczeń do gruntu i innych ograniczeń w zakresie możliwości 
ich skutecznego nabycia, 

 analizę pozwolenia na budowę, również pod kątem możliwości odstępstw od 
zatwierdzonego projektu, 

 analizę zapisów planistycznych przedmiotowej nieruchomości, w tym pod kątem 
możliwości modyfikacji pozwolenia na budowę, 

 analizę skutków podatkowych nabycia ww. nieruchomości, 

 wskazanie kosztów utrzymania w mocy podjętej decyzji pozwolenia na budowę, jak 
również kosztów możliwego do realizacji w ramach pozwolenia na budowę obiektu,  

 zwiększonej efektywności energetycznej, 

 analizę możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę na NFOŚiGW oraz skutków  
z tym związanych, 

 analizę konieczności uzyskania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia w kontekście ewentualnych zmian projektu budowlanego, 

b) due diligence techniczny, tj.: 

 analizę stanu zagospodarowania, uzbrojenia i użytkowania (faktycznego) 
nieruchomości, w tym wskazanie potencjalnych ograniczeń w korzystaniu  
z nieruchomości, 

 analizę możliwości modyfikacji projektu pod kątem zwiększenia efektywności 
energetycznej obiektu, w kontekście zmiany pozwolenia na budowę, 

 analizę możliwości zwiększenia funkcjonalności obiektu w ramach funkcjonującego 
pozwolenia na budowę, inne elementy, w tym badanie gruntu pod kątem 
występowania ewentualnych skażeń, które wykonawca uzna za niezbędne.  
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c) wycenę nieruchomości, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego (operat 
szacunkowy), sporządzoną zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 września 
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn.zm.). 

  

2) świadczyć będzie usługi doradztwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2.  Wniosek może zostać 

przekazany w okresie po wykonaniu analizy lub jej aktualizacji. 

 
 


