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Część III SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości 
zabudowanej budynkami biurowymi, położonej w Warszawie (dalej: Nieruchomość), rozumianej jako: 
techniczny i środowiskowy due diligence, zwanej dalej Ekspertyzą. 
 
2. Opis Nieruchomości będącej przedmiotem Ekspertyzy:  
Lokalizacja: Warszawa, w Dzielnicy Mokotów, Służewiec Przemysłowy 
Dane dotyczące Nieruchomości: 

 nieruchomość gruntowa o powierzchni ok. 1 ha zabudowana zespołem dwóch symetrycznych 
budynków biurowych z jednym wjazdem do jednopoziomowego garażu podziemnego; 

 budynki posiadają sześć kondygnacji biurowych o całkowitej powierzchni - ok. 8.500 m2 każdy 
(całkowita powierzchnia zespołu obiektów wynosi - ok. 17.000 m², w tym typowe piętro - ok.  
1 300 m2 w każdym z budynków); powierzchnia całkowita biurowa zespołu - ok.16.000 m²; 
powierzchnia całkowita usługowa zespołu - ok. 400 m²; powierzchnia całkowita magazynowa 
zespołu - ok. 520 m²); 

 miejsca postojowe: podziemne - ok. 260; naziemne - ok. 170; 

 zasilanie w ciepło: ciepło sieciowe, woda i kanalizacja: sieć miejska, energia elektryczna: sieć 
elektroenergetyczna, budynek wyposażony w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;  

 oddanie do użytkowania - 2006 rok; 

 certyfikat ekologiczny: BREEAM In-Use - poziom Very Good; 

 teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego  
w rejonie ulicy Konstruktorskiej (Uchwałą Nr XLVII/1271/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 22 listopada 2012 r.). 

 
3. Zakres przedmiotu Ekspertyzy, o którym mowa w pkt 1 ma obejmować w szczególności: 
 
 I część opracowania: 
I.1.  Analiza i ocena: lokalizacji Nieruchomości, w tym wskazanie czy lokalizacja posiada jakikolwiek 

niekorzystny wpływ na aspekty techniczne nieruchomości, wskazanie zagrożeń i identyfikacja 
ryzyk; 

 
I.2. Analiza i ocena: kompletności posiadanych umów z dostawcami mediów i odbioru nieczystości  

w kontekście posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej mediów zewnętrznych, uzbrojenia 
terenu, przyłączy, zgodność z uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia, itp.; 

 
I.3. Analiza i ocena: posiadanej dokumentacji technicznej (projektowej i powykonawczej) 

Nieruchomości pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz posiadanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę, itp.;  

 
I.4. Analiza i ocena: sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej: w tym książki obiektu, 

protokołów przeglądów okresowych, wymaganych badań, zgód, decyzji eksploatacyjnych np. 
UDT, itp. wraz  z zaopiniowaniem zgodności i poprawności dokumentacji, przygotowaniem 
wykazu niezbędnych czynności do prawidłowego funkcjonowania obiektu w okresie najbliższych 
5 lat, itp.; 

 
I.5. Analiza i ocena instalacji teleinformatycznych, w tym: 

a) przebieg głównych tras kablowych, w tym stan i rozmieszczenie pionowych szachtów; 
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b) umiejscowienie rozdzielni głównej (serwerowni), zapasowej (serwerowni) i rozdzielni 
piętrowych (pomieszczenia teletechniczne), w tym analiza ryzyk (nośność stropów, 
zabezpieczenie przed zalaniem, klimatyzacja, itp.) związanych z ich umiejscowieniem oraz 
ewentualne rekomendacje;  

c) umiejscowienie pomieszczenia na system zasilania awaryjnego UPS, w tym analiza ryzyk 
związanych z jego umiejscowieniem oraz ewentualne rekomendacje;  

d) umiejscowienie pomieszczenia na agregat prądotwórczy, w tym analiza ryzyk związanych z jego 
umiejscowieniem oraz ewentualne rekomendacje;  

e) testy okablowania światłowodowego; 
f) weryfikacje opisu okablowania; 
g) kompletności oraz zgodności ze stanem zastanym dokumentacji teleinformatycznej;  

 
I.6. Analiza i ocena pozostałych dostępnych dokumentów dotyczących obiektu:   

a) charakterystyki energetycznej nieruchomości kubaturowej (jeśli jest); 
b) instalacji sygnalizacji wykrywania pożaru, instalacji i systemów gaśniczych; w tym 

ewentualnych odstępstw od stosowania przepisów; 
c) systemów bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, KD); 
d) certyfikatów i atestów dla instalacji sygnalizacji wykrywania pożaru i instalacji tryskaczowej; 
e) instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych; 
f) instalacji systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych; 
g) ekspertyz technicznych i budowlanych, odstępstw, itp.; 
h) dźwigów osobowych i innych automatycznych urządzeń technicznych; 
i) ocena posiadanych atestów elementów instalacyjnych/materiałów budowlanych 

/wyposażenia wnętrz: np.: płyn chłodniczy, azbest, materiały sufitów podwieszonych, 
wykładzin, itp. pod kątem występowania emisji szkodliwych substancji, itp.;  
 

I.7. Analiza i ocena: konstrukcji budowlanej, elementów budowlanych i instalacji pod kątem istotnych 
wad użytkowych oraz wskazanie konsekwencji prawnych wynikających ze stwierdzonych wad np. 
niezgodność z obowiązującymi normami, przepisami prawa ze wskazaniem czynności niezbędnych 
do usunięcia wad i oszacowaniem kosztów. Szczegółowej analizie podlega: 
I.7.1. plan zagospodarowania terenu, stan  i rodzaj przyłączy oraz wszystkich instalacji zewnętrznych 

itp. – ocena stanu technicznego, wskazanie braków i wad oraz wskazanie szacunkowych 
kosztów ich usunięcia; 

I.7.2. analiza ogólna stanu budynku i jego elementów konstrukcyjnych, ścian, stropów, dachu, 
piwnic, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, bram garażowych, 
dźwigów osobowych, wszystkich posiadanych systemów instalacyjnych oraz elementów 
wyposażenia wnętrz (sufity podwieszone, posadzki, wykładziny itp.) - ocena stanu 
technicznego, wskazanie braków i wad, oraz wskazanie szacunkowych kosztów ich usunięcia; 

I.7.3. analiza ogólna stanu wszystkich instalacji, w tym C.O, elektrycznej, sanitarnej, p.poż; 
wskazanie braków i wad, wskazanie usprawnień oraz wskazanie szacunkowych kosztów ich 
usunięcia; 

I.7.4. wskazanie obszarów, w których budynek lub posiadana dokumentacja techniczna, nie spełnia 
określonych standardów bądź wymagań technicznych, identyfikacja ryzyk technicznych dla 
nabywcy budynku; 

I.7.5. wskazanie zakresu prac niezbędnych do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania 
budynku oraz szacunkowych kosztów zakresu prac; 

 
I.8. Inne punkty wybrane przez Wykonawcę jako istotne i niezbędne dla celów opracowania 

kompletnej Analizy. 
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II część opracowania: 
II.1. Analiza przyszłych kosztów utrzymania budynku, przy określeniu optymalnych warunków dla 

utrzymywania komfortu cieplnego (z uwzględnienie optymalnej ilości wymian powietrza i jego 
jakości) ze wskazaniem możliwych usprawnień w zakresie: 
II.1.1. zmniejszenia kosztów ciepła; 
II.1.2. zmniejszenia kosztów energii elektrycznej (w tym kosztów oświetlenia wewnętrznego  

i zewnętrznego); 
II.1.3. zmniejszenia kosztów wentylacji i klimatyzacji; 
II.1.4. zmniejszenia kosztów dostawy wody i odbierania nieczystości; 
II.1.5. zmniejszenia kosztów utrzymania dźwigów osobowych oraz innych urządzeń technicznych  

i automatycznych; 
II.1.6. możliwości zastosowania OZE; 
II.1.7. oceny ewentualnej modernizacji pozostałych instalacji teletechnicznych, w tym np.: 

instalacje p.poż, monitoring, kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, 
obsługa parkingu; 

 
II.2. Analiza i ocena rozwiązań architektoniczno-budowlanych, w tym dostosowania obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych; 
 
II.3. Oszacowanie, na podstawie analizy protokołów z przeglądów rocznych i pięcioletnich, kosztów 

wymaganych remontów lub robót konserwacyjnych w ciągu najbliższych 3 lat. 
 
II.4. Inne punkty wybrane przez Wykonawcę jako istotne i niezbędne dla celów opracowania 

kompletnej Analizy. 
 
III  część opracowania - audyt środowiskowy: 
III.1. opis głównych występujących zanieczyszczeń zewnętrznych, w tym jakość powietrza, hałas, 

analiza obiektów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie wytwarzających potencjalne 
zanieczyszczenie; identyfikacja ryzyk wraz z rekomendacjami akceptacji ryzyka; 

 
III.2. analiza, której celem jest zidentyfikowanie powszechnie występujących materiałów 

niebezpiecznych („szkodliwych” lub „niedozwolonych”) oraz wyspecyfikowanie. Wykonawca 
wskaże możliwość występowania materiałów szkodliwych nawet w sytuacji podejrzenia takiego 
stanu; 

 
III.3. identyfikacja fauny zasiedlającej Nieruchomości (ptaki, nietoperze, gryzonie) ze wskazaniem 

potencjalnych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości; 
 
III. 4. ocena zieleni występującej na terenie zewnętrznym ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości; identyfikacja pomników przyrody. 
 

4. Wizja lokalna: 
1. Zamawiający wymaga wykonania Ekspertyzy z wykorzystaniem udostępnionych materiałów oraz 

informacji uzyskanych w ramach przeprowadzonych wizji lokalnych;  
2. Wszystkie wizyty w obiekcie podlegają ewidencji przez Zamawiającego ze wskazaniem osób 

wizytujących.  
 

5. Rekomendacje dotyczące zidentyfikowanych ryzyk technicznych dla nabywcy nieruchomości  
w podziale na: 
1. Ryzyka związane z obecnym stanem technicznym Nieruchomości i jego systemów technicznych  

- podsumowanie I części opracowania;  
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2. Ryzyka związane z możliwością realizacji prac modernizacyjnych, usprawniających funkcjonowanie 
Nieruchomości - podsumowanie II części opracowania;  

3. Ryzyka związane z istniejącym stanem środowiskowym - podsumowanie III części opracowania.  
 

Uwaga: szczegółowy zakres przedmiotu Ekspertyzy, za zgodą Zamawiającego, może być 
modyfikowany,  
o ile zmiany te są niezbędne dla spełnienia głównych celów opracowania i wynikają bezpośrednio  
z sytuacji zastanej obiektu, wizji lokalnej czy analizy dostępnej dokumentacji – a Wykonawca – 
posiadający właściwe doświadczenia i wiedzę techniczną dostrzega konieczność ich uwzględnienia. 

 
6. Wymagania dotyczące zespołu osób realizujących zamówienie: 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez zespół osób składający się ze 
specjalistów: 
- posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w następujących 
specjalnościach: 

1. architektonicznej; 
2. konstrukcyjno-budowlanej; 
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1333 z późniejszymi zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym 
uprawnieniom, o których mowa powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

- oraz: 
6. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
7. rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych; 
8. specjalisty do spraw przyrodniczych, w tym w zakresie fauny i flory. 

 
Osobami/Kandydatami na specjalistów, o których mowa w pkt 6.1-6.5 powyżej mogą być odpowiednio 
obywatele państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, których kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 poz. 1725) oraz ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
UE (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.) 
 
7. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w wersji papierowej, wydrukowanej  
w 3 egzemplarzach na papierze ekologicznym* i elektronicznej, zapisanej  na nośniku pendrive,  
z możliwością edycji (dopuszczalne formaty zapisu dokumentacji, część opisowa „*.doc” lub „*.docx”,  
rysunki  „*.pdf”, „*.dwg”, zdjęcia „*.jpg”, kosztorys „*.kst” lub „*.ath”).  

 
*Papier ekologiczny to papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub papier na bazie 
włókien pierwotnych; papier musi posiadać  jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue 
Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC 
(ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. 
Programme for the Endoresement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny 
równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny. 


