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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
Załącznik nr 1 do Umowy nr ............ /CK/AP/2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na: zaprojektowaniu, wykonaniu, 
dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu specjalistycznego wyposażenia wystawy 
(gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne) na potrzeby 
zmodernizowanych przestrzeni ekspozycyjnych na piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie” w ramach zadania:. „Nowe ekspozycje popularyzujące ideę 
kolekcjonerstwa rodu Potockich – nowa aranżacja na pierwszym piętrze pałacu”,  
współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”. 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie specjalistycznego 

wyposażenia: gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne, 

2. Szkolenie pracowników muzeum w zakresie funkcjonowania sprzętu ekspozycyjnego: 

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie realizowane będzie na terenie wskazanym w niniejszym OPZ oraz załącznikach do 

OPZ, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r., w tym zgłoszenie 

przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego nastąpi nie później niż do 15.11.2020 r. 

III. Wytyczne szczegółowe w zakresie przedmiotu zamówienia: 

UWAGA 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części  zamówienia w postaci: zaprojektowania, wykonania, 
zainstalowania i uruchomienia specjalistycznego wyposażenia (gabloty, 
specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne). 

1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie 

specjalistycznego sprzętu ekspozycyjnego: gabloty, specjalistyczne ekspozytory i 

stanowisko edukacyjne (dalej wyposażenie specjalistyczne): 

Wszystkie proponowane rozwiązania i materiały muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 

grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U.2014.1240) oraz wytycznymi Zamawiającego 

dotyczącymi warunków konserwatorskich w zakresie ekspozycji zbiorów. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować, wykonać, dostarczyć i zainstalować w 

muzeum sześć rodzajów specjalistycznego wyposażenia, w sumie 10 sztuk według 

poniższej specyfikacji: 

A. Wyposażenie specjalistyczne do skrzydła południowego (por.  w zał. nr 1 do OPZ) 

a) GABLOTA na medaliony i redukcje nagrobków z wytwórni Mintera do Pokoju 

Sobieskich/Galeria Południowa:  gabaryty: wys.: 235 cm, szer.: 356 cm /gł: 43 cm, (do 

wykonania: 1 sztuka): 
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 Gablota w projekcie koncepcyjnym nazwana: MINTER przedstawiona  w załączniku  nr 

1 do OPZ (str. 1 i 3 rysunek 2). 

 Gablota wykonana na konstrukcji szklanej i stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 

wg ustaleń z inwestorem przy opracowaniu projektu wykonawczego. 

 Gablota w pełnej zabudowie: plecy pełne pozostałe płaszczyzny przeszklone szkłem 

bezpiecznym antyrefleksyjnym (dół, góra, boki i drzwi gabloty). Gablota z podziałem na 

3 segmenty (wewnątrz nie dzielona). Dwa boczne segmenty wyposażone w stalowe 

plecy i szklane półki. W segmencie centralnym plecy szklane – ukazujące istniejącą 

wnękę w ścianie. Gablota wyposażona w uchwyty do zawieszenia konsolek. 

 Oświetlenie gabloty w suficie - punkty światła soczewkowego LED. 

 Dodatkowo na każdym szprosie podziału na drzwi - na konstrukcji nośnej - mini 

szynoprzewody 

 z mobilnymi mini projektorami do oświetlenia ekspozycji na poszczególnych poziomach. 

 Należy założyć możliwość regulacji natężenia światła. 

 Szklane półki wsparte liniowo na plecach gabloty oraz punktowo na ramie przedniej 

gabloty. (por. zał nr1, str.1 i 3 rysunek 2) . 

 W cokole gabloty należy przewidzieć wysuwane szuflady na silikażele. Konieczne jest  

zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pomiędzy wnętrzem gabloty a 

przestrzenią do przechowywania silikażeli (rozwiązania do ustalenia z Zamawiającym). 

Wymiana silikażeli powinna być możliwa bez otwierania gabloty. 

 Szczelność na poziomie ACD <0,4, co oznacza maksymalnie jedną wymianę powietrza w 

gablocie na dwa i pół dnia. 

b) SPECJALISTYCZNY EKSPOZYTOR Z SZUFLADAMI do ekspozycji grafik (ekspozycje 

cykliczne-wymienne) (ekspozycja grafiki DAVID) do dawnego Gabinetu z 

portretami Sieniawskich, Pokój Historyczny / Galeria Południowa, gabaryty: wys.:  

wys :95 cm / szer: 93cm/gł:  61,5 cm (do wykonania: 3 sztuki). 

 Mebel z płaskimi szufladami w projekcie koncepcyjnym nazwany: mebel ekspozycyjny 

dla grafik „David”, „Luini”, przedstawiony jest w załączniku  nr 1 do OPZ (str.1 i 2, 

rysunek 1). 

 ustawiony przy ścianie z oknem i freskami w dawnym Gabinecie z portretami 

Sobieskich. 

 Mebel wykonany na konstrukcji stalowej w okładzinie drewnianej - dębina. Nogi - lite 

drewno- dębina. Wybarwienie drewna wg próbek przedstawionych Zamawiającemu. 

 Blat z przeszkleniem szkłem bezpiecznym, antyrefleksyjnym. 

 Na blacie zamontowana oprawa oświetlenia LED ze ściemniaczem; z możliwością 

zapalania mechanicznym włącznikiem z czasowym świeceniem do 3 min. Oprawa 

mosiężna – patynowana, klosz z regulacją kąta świecenia na blat. Dodatkowo w blacie 

zamontowana rolka na roletę do przesłaniania przeszklenia blatu. Roleta w nablatowych 

prowadnicach z uchwytem do odsłaniania/ zasłaniania. 

 Tkanina wg wskazań zamawiającego. Na rancie rolety i w blacie pasek z magnesem. 
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 Szuflada - pierwsza od góry - bez przeszklenia (przeszklenie nad blatem, jak wyżej) z 

blokadą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie przez osoby  zwiedzające. 

 Poniżej trzy rzędy szuflad - w każdym - dwie szuflady ze szkleniem antyrefleksyjnym, 

bezpiecznym., z oświetleniem wewnątrz. 

 Wewnętrzne oświetlenie automatycznie włączane przy otwarciu i gaszone przy 

zamknięciu szuflady. 

 Wszystkie szuflady posiadają profilowany pochwyt. Zasilanie elektryczne oświetlenia 

wewnątrz szuflad przeprowadzone w nodze stołu. 

 Wnętrze szuflad z blachy stalowej malowanej proszkowo na RAL , wg ustaleń z 

Zamawiającym (kolor szary). 

 Wszystkie szuflady szczelne. Szczelność na poziomie ACD <0,4, co oznacza maksymalnie 

jedną wymianę powietrza w gablocie na dwa i pół dnia. 

B. Wyposażenie specjalistyczne do skrzydła północnego (por.  w załączniku nr 2 do OPZ) 

a) SPECJALISTYCZNY EKSPOZYTOR Z SZUFLADAMI DO PREZENTOWANIA 

MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH – IKONOGRAFIA PAŁACU do Gabinetu 

Pastelowego, Korpus Główny na piętrze pałacu. Gabaryty: wys.: 85 cm/ szer:123 / gł.:  

61,5 cm (do wykonania 2 sztuki). 

 Mebel przedstawiony jest w załączniku nr 2 do OPZ (str. 1 /w Gabinecie Pastelowym/, 

str. 2, rysunek 1) pod nazwą: „Ikonografia pałacu na starych pocztówkach”. 

 Mebel wykonany na konstrukcji stalowej w okładzinie drewnianej - dębina. Nogi - lite 

drewno- dębina. 

 Wybarwienie drewna wg próbek przedstawionych Zamawiającemu. 

 Blat gładki do ekspozycji Turnikietu z pocztówkami. 

 Trzy rzędy szuflad wszystkie ze szkleniem oraz wewnętrznym oświetleniem. 

 Włączenie oświetlenia przy otwarciu szuflady/zgaszenie - przy zamknięciu. 

 Wnętrze szuflad wykonane z blachy lakierowanej proszkowo na kolor RAL wg ustaleń z 

Zamawiającym (kolor szary) 

 Wszystkie szuflady posiadają profilowany pochwyt. 

 zasilanie elektryczne oświetlenia wewnątrz szuflad przeprowadzone w nodze stołu 

 Wszystkie szuflady szczelne na poziomie min 0,4 ACD 

b) TURNIKIET DO EKSPOZYCJI POCZTÓWEK do Gabinetu Pastelowego, skrzydło 

północne. Gabaryty: wys.: 65 cm, wymiar ramki: 41 cm /31 cm, do wykonania 8 ramek 

na jeden turnikiet. (ostatecznie liczba po ustaleniach z Zamawiającym może ulec zmianie 

w zależności od możliwości technicznych) (do wykonania 2 sztuki turnikietów). 

 Turnikiet przedstawiony jest w zał. 2 na str.1 w Gabinecie Pastelowym pod nazwą: 

Ikonografia pałacu na starych pocztówkach. Rysunek i opis znajduje się w załączniku nr 

2 do OPZ (str.  2, rysunek 3). 

 Element wykonany z profili mosiężnych. 
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 Ramki do ekspozycji pocztówek wykonane z litego drewna w wybarwieniu wg 

Zamawiającego, bądź mosiężne. 

 Ramki szklone szkłem muzealnym (akrylowym), z filtrem anty UV i powłoką 

antyrefleksyjną (np. szkło muzealne do oprawy Optium Museum Akcrylic lub 

równoważne).Wymagania: grubość: 3mm/przezroczystość>99%; ochrona UV>98%/ 

refleksy < 1,6% . 

 Montaż ramek do skrzydeł turnikietu za pomocą magnesów. 

c)  STANOWISKO EDUKACYJNE do prezentacji publikacji "Projektu społecznego" do 

Gabinetu Pastelowego. Gabaryty: wys.: 75 cm/szer.:123 cm/ gł.: 63 cm (do wykonania 

1 sztuka). 

 Mebel zaznaczony jest w załączniku nr 2  do OPZ (str. 1 i str. 2., rysunek 2) 

 Elementem mebla jest oświetlenie opisane w projekcie koncepcyjnym,  stanowiącym 

załącznik nr 2 do OPZ (str. 1 i str. 2., rysunek 2) . 

 Mebel wykonany z płyty stolarskiej w okładzinie dębowej. Nogi - lite drewno - dębina. 

 Wybarwienie drewna wg próbek przedstawionych Zamawiającemu. 

 Blat gładki do ekspozycji publikacji książkowych Muzeum Pałacu w Wilanowie. 

 Oświetlenie LED w oprawie montowanej do blatu. 

 Należy uwzględnić - ściemniacz i włącznik czasowy świecenia oprawy. 

 Stolik stanowi komplet do ekspozytora z szufladami dla ekspozycji pocztówek – 

ikonografia pałacu, znajdującego się w tym samym pomieszczeniu. 

d) GABLOTA - EKSPOZYTOR NA POCZTÓWKI STEREOSKOPOWE Z SOCZEWKAMI do 

Gabinetu Pastelowego, Gabaryty: wys.:100 cm/ szer.: 70 cm/ gł.: 10 cm , (do 

wykonania 1 sztuka). 

 Mebel zaznaczony jest w załączniku nr 2 do OPZ (str. 1 i str. 2.,  rysunek 4) 

 Gablota naścienna  wykonana na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor 

RAL wg ustaleń z Zamawiającym. 

 Skrzydło przednie gabloty - szklone szkłem bezpiecznym, antyrefleksyjnym. 

 Wewnątrz oświetlenie LED - z możliwością regulacji natężenia. 

 Oświetlenie czasowe - włączanie mechaniczne przez oglądającego. Przycisk włączania - z 

przodu obudowy. 

 Szczelność gabloty  na poziomie ACD <0,4, co oznacza maksymalnie jedną wymianę 

powietrza w gablocie na dwa i pół dnia. 

 Na profilu pionowym - mocowanym góra/dół do skrzydła otwieranego gabloty, 

montowany element przesuwny - okular stereoskopowy - mobilny - góra/dół 

 Stabilność przesuwu zapewnia przycisk zwalniający do przesunięcia na żądany poziom. 

2. Szkolenie pracowników muzeum w zakresie funkcjonowania w.w. wyposażenia 

specjalistycznego, dostarczenie dokumentacji powykonawczej: 
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A. Szkolenie 10 pracowników w zakresie funkcjonowania (w tym obsługi, uruchamiania itp.) 

dostarczonego wyposażenia wystawienniczego, w terminie do 15 grudnia 2020 r. 

Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

B. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji o następującej zawartości: 

a) raport z końcowego badania układów elektrycznych i protokół z badań potwierdzających 

dopuszczenie gablot do eksploatacji, 

b) dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) części elektrycznej gablot zawierająca 

schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 

podzespołów, deklaracje CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn.2 czerwca 

2016 r, w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016 poz 806) 

zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia gablot do sieci zasilającej, w tym 

warunki rozruchowe oświetlenia (prąd rozruchowy), a także warunki eksploatacji i 

przeglądów eksploatacji instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji, 

c) raport z badań materiałów dotyczących korozyjności materiałów zastosowanych przez 

Wykonawcę do budowy gablot tzw.  Oddy Test, co oznacza, że przestrzeń ekspozycyjna 

gabloty wykonana jest z materiałów neutralnych chemicznie dla eksponatów 

(niepowodujących środowiska korozyjnego), raport dotyczy zastosowanych klejów, 

lakierów, farb, silikonu i uszczelek, elementów  konstrukcyjnych. Raport z badań powinien 

być wydany przez uprawnione do tego celu laboratorium. 

d) raport z badań szczelności gabloty i witryn (współczynnik ACD - określenie krotności 

wymiany powietrza w gablocie i witrynie). Pomiar musi być przeprowadzony w obecności 

zamawiającego, atestowanym sprzętem zgodnie z normą PN-EN ISO 12569 lub 

równoważną 

e) opinia konstruktora dotycząca spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki, 

konstrukcji oraz eksploatacji wykonanych gablot i ekspozytorów, 

f) instrukcja obsługi dostarczonego sprzętu, 

g) certyfikaty dla zamków i kluczy potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na 

włamanie zgodnie z PN-EN 12209 (lub równoważne) i PN-EN 1303:2015-07 (lub 

równoważne)  oraz klasy zabezpieczeń zgodnie z PN-EN 1303:2015-07 (lub równoważne), 

h) techniczny projekt powykonawczy gablot i specjalistycznych ekspozytorów. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona w formie cyfrowej i w 2 

egzemplarzach w formie papierowej. 

3. Informacje dodatkowe: 

1) Specjalistyczne Wyposażenie będzie wykonane według projektów koncepcyjnych 

(skrzydło południowe, skrzydło północne), autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, 

stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do OPZ i w zgodzie z wytycznymi konserwatorskimi 

stanowiącymi załącznik nr 3 do OPZ. Wyposażenie Specjalistyczne montowane będzie na 

gotowych posadzkach (parkiet). Pomieszczenia ekspozycyjne nie są przestronne, przez co 

jednoczesny montaż wszystkich elementów wyposażenia może być utrudniony. Kolejność 

i sposób montażu musi być ustalona z Zamawiającym. 

2) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest do: 
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a) wykonania przedmiotu zamówienia w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego  i 
osób trzecich; 

b) zachowania w czasie wykonywania – usługi montażu i instalacji na terenie i w obiekcie 
warunków BHP i P.POŻ; 

c) wykonywania transportu oraz  usługi montażu i instalacji na terenie i w obiekcie 
wyłącznie w obecności dyżurnych muzealników wyznaczonych w tym celu; 

d) osoby realizujące usługę w imieniu i na rzecz Wykonawcy, realizując usługę na terenie i w 
obiekcie, winny mieć identyfikatory imienne. 

3) W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę  materiałów – 

w stosunku do rozwiązań przyjętych w projektach koncepcyjnych (skrzydło południowe, 

skrzydło północne) autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, stanowiących załączniki nr 1 i 2 

do OPZ oraz w wytycznych konserwatorskich stanowiących załącznik nr 3 do OPZ – 

obowiązkiem Wykonawcy  jest opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego. Czynności te nie mogą spowodować wydłużenia terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu  usługi montażu  i instalacji (nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia) uporządkuje miejsca prowadzenia tych usług. W 

przypadku nie wykonania powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę  

kosztami wszelkich prac porządkowych, naprawczych i rekultywacji terenu.  

5) Przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca  pisemnie potwierdzi z Zamawiającym  

kolor (wg wzornika RAL) oraz rodzaj forniru dla gablot i ekspozytorów, który zastosuje do 

estetycznego opracowania powierzchni. 

6) Zamawiający dokona pisemnego zatwierdzenia projektu techniczno-wykonawczego 

gablot, ekspozytorów  i stanowiska edukacyjnego odpowiednio w terminie do 5 dni 

roboczych od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego  

7) Wykonawca rozpocznie realizację specjalistycznego wyposażenia wystawy, po uzyskaniu 

pisemnego zatwierdzenia projektu techniczno-wykonawczego, o którym mowa w pkt. 6. 

8) Przed rozpoczęciem  usługi montażu i instalacji, po podpisaniu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu oraz sal muzealnych, przez które 

przewozić/przenosić będzie materiały oraz elementy gablot i etalażu wystawienniczego w 

celu ich  montażu i instalacji, a następnie przedstawi do zatwierdzenia plan, w którym 

opisze i umieści w części rysunkowej: 

a) drogi transportowe do przewozu materiałów, elementów gablot i etalażu 

wystawienniczego, 

b) sposób przemieszczania we wnętrzach muzealnych materiałów, elementów gablot  i 

etalażu wystawienniczego, 

c) rodzaj pojazdów oraz sprzętu, jakie zamierza wykorzystać do realizacji Przedmiotu 

 zamówienia. 

9) Wykonywanie transportu oraz  usługi montażu i instalacji  na terenie i we wnętrzach 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie będzie odbywało się wyłącznie w obecności 

dyżurnych muzealników (pracowników Muzeum) wyznaczonych do tego celu. 

10) Zamawiający  informuje, że w  trakcie usługi montażu i instalacji, Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie będzie czynne i udostępniane do zwiedzania, w związku z tym  

wszystkie dostawy materiałów w okolice południowego skrzydła mogą być wykonywane 

tylko w godzinach porannych, wyjazd samochodów dostarczających materiały powinien 

nastąpić z dziedzińca do godziny 9.00-tej. 
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11) Termin oraz warunki dostawy przedmiotu zamówienia powinny być uzgodnione z 

Zamawiającym oraz stosownymi służbami odpowiedzialnymi za użytkowanie i 

utrzymanie drogi sąsiadującej z obiektem, w którym przewidywany jest montaż i 

instalacja elementów będących przedmiotem zamówienia. Ze względu na ograniczenia 

wynikające z lokalizacji sal wystawowych istnieje zasadniczo ograniczona możliwość 

korzystania z placu przed obiektem na czas rozładunku dostawy. Gabaryty placu oraz 

bramy wjazdowej pozwalają na wjazd i postój jednego samochodu dostawczego. 

12) Powyższe okoliczności należy uwzględnić sporządzając ofertę. 

13) Zamawiający informuje o ograniczeniach logistyczno-transportowych w zakresie 

możliwości dojazdu sprzętem ciężkim oraz możliwości zorganizowania stałego zaplecza 

dla usługi - montażu i instalacji. W sąsiedztwie wykonywania usługi montażu i instalacji 

przy południowym skrzydle pałacu nie ma możliwości składowania większych ilości 

materiałów. Dopuszczalne będzie składowanie tylko podręcznych materiałów 

niezbędnych do wykonywania prac w danym dniu. Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

zachował szczególną ostrożność podczas transportu, wnoszenia materiałów do wnętrz i w 

trakcie wykonywania usługi montażu i  instalacji, celem uniknięcia wszelkich uszkodzeń 

na całym terenie Muzeum i w najbliższym otoczeniu. 

14) Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca będzie 

zobowiązany do odtworzenia i rekultywacji  (trawniki i roślinność, nawierzchnie drogowe 

itp.) otoczenia terenu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zgodnie ze stanem 

wyjściowym w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac 

lub  w wyniku transportu sprzętu i materiałów. 

15) Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia ograniczeń tonażowych przy 

transportach sprzętu lub materiałów montażowych na terenie Muzeum, a w szczególności 

w jego najbliższym otoczeniu; np. mostek na ul. Kostki Potockiego (przy dawnej siedzibie 

Dzielnicy Wilanów – ograniczenie do 3,5 Ton) i na osi głównej pałacu przy ul. 

Przyczółkowej (do 30 Ton), co należy uwzględnić sporządzając ofertę. 

16) Zamawiający zwraca uwagę, że z uwagi na prowadzenie usługi  montażu i instalacji w 

obiekcie zabytkowym, należy zachować szczególną ostrożność wnosząc materiały do 

montażu i instalacji przez pomieszczenia ekspozycyjne o wysokiej wartości historycznej. 

Ewentualne szkody wyrządzone przy przemieszczaniu sprzętu we wnętrzach będą 

naprawiane na koszt wykonawcy. 

17) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy 

niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 108 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego oraz gwarancji na zastosowane sprzęty i urządzenia równej okresowi 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia. 

18) Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

Załącznik: 

1. Załącznik  nr 1: Projekt koncepcyjny - skrzydło południowe. skrzydło północne 

2. Załącznik  nr 2: Projekt koncepcyjny - skrzydło północne. 

3. Załącznik  nr 3:  Wytyczne konserwatorskie dla gablot i ekspozytorów. 

 


