
 
         Gdańsk, dnia 28.04.2015r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ OPRACOWANIA PLANU OCHRONY 
ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 
KRYZYSOWYCH I UZGODNIENIA GO Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: usługa opracowania Planu ochrony zabytków nieruchomych na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych i uzgodnienia go z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 
sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art.4 ust.8 ustawy. 
 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania Planu ochrony zabytków nieruchomych 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych i uzgodnienia go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  
(Dz.U.2004.212.2153). 
Charakterystykę obiektów wskazano w załączniku nr 1 do zaproszenia. 
 
Sposób przygotowania oferty 
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym 
stanowiącym załączniki nr 1  do niniejszego zaproszenia. 
Cena za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  
Cena za przedmiot zamówienia ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  
Cena za przedmiot zamówienia ma zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty 
proponowane przez Wykonawcę.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Wypełniony formularz cenowy  należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 

mailto:e.wisniewska@amuz.gda.pl


Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415) 
 
Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 22.05.2015r. do godz. 14:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 
Jeżeli istnieje możliwość nabycia usługi (będącej przedmiotem zamówienia w niniejszym 
postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym  
postępowaniu, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego 
można nabyć tą usługę korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym 
postępowaniu. 
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- formularz cenowy (załącznik nr 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          załączniku nr 1 
 
FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Przedmiot  
zamówienia 

cena   
netto 

cena  
brutto 

1 usługa opracowania Planu ochrony 
zabytków nieruchomych Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych i 
uzgodnienia go z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
 

  

 
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

 
Opracowanie Planu ochrony zabytków nieruchomych Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych i uzgodnienie 
go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury z 
dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  (Dz.U.2004.212.2153). 
 
CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTÓW 
BUDYNEK „A” (CZERWONY) – DAWNE GIMNAZJUM KRÓLEWSKIE 
 
Budynek wzniesiono w latach 1878–1881 z przeznaczeniem na Gimnazjum Królewski. 
Zlokalizowany na Dolnym Mieście jest typowy przykładem ceglanej architektury eklektycznej, 
łączącej elementy neogotyku i neorenesansu. Jeden z niewielu zachowanych w Gdańsku 
obiektów szkolnych powstałych w końcu XIX wieku. 
 Budynek wolnostojący, murowany z cegły, bryła zwarta, 4-kondygnacyjna, 
podpiwniczona, dach 4-połaciowy o niewielkim spadku. Na osiach elewacji wsch. i zach. 
lekko wysunięte przed lico muru, wyprowadzone ponad połać dachu ryzality. 
 Założony na planie wydłużonego prostokąta, układ pomieszczeń trójtraktowy – 
wewnętrzny trakt komunikacyjny. 
 Elewacje nieotynkowane, z cegły licówki w kolorze wiśniowym z licznymi 
profilowanymi kształtkami ceramicznymi w obramowaniu otworów okiennych i drzwiowych 
oraz ozdobnymi kształtkami z dekoracją roślinną w pasach podokiennych i gzymsach. W 
partii przyziemia i parteru elewacje wzbogacone pasami cegły glazurowanej. Podziału 
horyzontalnego elewacji dopełniają ceglane gzymsy : nieznacznie wysunięty przed lico muru 
profilowany gzyms cokołowy; wsparty na kroksztynach gzyms międzykondygnacyjny z fryzem 
o motywach roślinnych.  
Elewacja frontowa, wschodnia, wydłużona w kierunku płn. o późniejsze 3-osiowe skrzydło. 
Wejście główne zaakcentowane 3-osiowym ryzalitem o odrębnym dachu, ujęte w 



neorenesansowy portal z bogatą dekoracją z kształtek ceramicznych z motywem palmety i 
wolich oczu. Otwory okienne wysokości dwóch kondygnacji. Okna  III-ciej kondygnacji 
ryzalitów większe od pozostałych, zamknięte półkoliście. 
Elewacja zach. symetryczna, rozwiązana analogicznie jak elewacja frontowa. Elewacje 
boczne symetryczne – północna 1-osiowa, południowa 3-osiowa; w osiach skrajnych 
zaślepione, odcinkowo domknięte blendy. 
W latach 1997-2000 budynek dawnego gimnazjum poddano pracom konserwatorskim, 
adaptowano i modernizowano na potrzeby Akademii Muzycznej w Gdańsku. Program, zakres 
i technologię prac konserwatorskich budynku oraz ich wykonawcę uzgadniano z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków /decyzja nr 55/97 z dnia 03.03.1997 r. - zezwolenie 
na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym/. Stan dokumentacji 
wymaganej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń. 
Obecnie budynek spełnia funkcje dydaktyczno-administracyjną Uczelni. 
Obiekt dawnego Gimnazjum Królewskiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego decyzją nr 1145/96. 
 
BUDYNEK „B” (ŻÓŁTY) – DAWNE KOSZARY WOJSKOWE 
 
 Budynek wzniesiono ok.1880 r. pierwotnie z przeznaczeniem na koszary piechoty, 
później kawalerii. Po wojnie stacjonowały tu Wojska Obrony Wewnętrznej. Budynek jest 
jednym z zachowanych w Gdańsku obiektów wchodzących w skład XIX-wiecznych pruskich 
koszar. Jest to duży, monumentalny gmach w stylu neoromańskim, zbudowany na planie 
niepełnego kwadratu. 
 Budynek murowany z cegły, wolnostojący, usytuowany na narożnej działce pomiędzy 
obecnymi ulicami Ułańską i Łąkową. Skrzydła boczne związane z murem ogrodzenia 
wytaczającego wewnętrzny plac. 
 Bryła zwarta, podpiwniczona. Naroża i osie elewacji zaakcentowane wprowadzonymi 
ponad połać dachu ryzalitami. Skrzydła 3,-ryzality 4-kondygnacyjne. Skrzydła główne 2-
traktowe, trakt wewnętrzny komunikacyjny, zewnętrzny – użytkowy. Skrzydła północne 3-
traktowe, wewnętrzny trakt komunikacyjny. Wejście główne do budynku i związane z nim, 
klatki schodowe usytuowane na osiach dłuższych skrzydeł. 
 Utrzymano zasadę równorzędności charakteryzującą się identycznym wystrojem 
wszystkich elewacji. Elewacje ceglane, cegła w kolorze żółtym, nieotynkowana. Naroża 
skrzydeł głównych budynku zaakcentowane ryzalitami wieżowymi. Wieże wyprowadzone 
ponad połać dachu. W wieżach narożnych: w kondygnacji parteru partie podokienne 
wzbogacone ażurową dekoracją ceglaną, kostkowy gzyms ceglany nad kondygnacją parteru i 
trzy osie okien w poziomie IV-tej kondygnacji. W ryzalitach na osiach skrzydeł głównych 
wejścia do budynku zaakcentowane dwukondygnacyjnym portalem. Otwór drzwiowy 
domknięty półkoliście, ponad nim ażurowa ceglana dekoracja zwieńczona gzymsem 
kostkowym. 
 Wnętrze surowe, nad podestami klatek schodowych sklepienia klasztorne. 
W latach 1997-2000 budynek dawnego gimnazjum poddano pracom konserwatorskim, 
adaptowano i modernizowano na potrzeby Akademii Muzycznej w Gdańsku. Program, zakres 
i technologię prac konserwatorskich budynku oraz ich wykonawcę uzgadniano  z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków /decyzja nr 55/97 z dnia 03.03.1997 r. - zezwolenie 
na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym/. Stan dokumentacji 



wymaganej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń. 
Obecnie budynek spełnia funkcje dydaktyczno-administracyjną Uczelni. 
Obiekt dawnych Koszar Wojskowych jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego decyzją nr 1146/96. 
 
 
 


