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Załącznik nr 1 do umowy nr ………/CK/AP/2020  

 

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPZ 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie, dostarczenie i zainstalowaniu we 
wskazanych wnętrzach Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie technicznych wygrodzeń i 
osłon wraz ze zintegrowanym systemem oświetlania ekspozycji, służących 
zabezpieczeniu eksponatów przed zniszczeniem lub kradzieżą i przed bezpośrednim, 
fizycznym kontaktem ze zwiedzającymi  

1. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1) W zakresie zamówienia znajduje się: wykonanie, dostarczenie i zainstalowanie 

technicznych wygrodzeń i osłon wraz ze zintegrowanym systemem oświetlenia do 

wyznaczonych szesnastu pomieszczeń ekspozycyjnych  na parterze Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie zgodnie z projektem koncepcyjno-technicznym, autorstwa dr hab. Barbary 

Kowalewskiej stanowiącym zał. nr 1 i 2  do OPZ. 

2) Realizacja zamówienia ma na celu ograniczenie  niezbędnego, osobowego dozoru 

ekspozycji, na rzecz  fizycznych zabezpieczeń w postaci wygrodzeń utrudniających lub 

uniemożliwiających fizyczny kontakt z muzealium, zwłaszcza w miejscach o dużym 

zagęszczeniu drobnych, bardzo cennych eksponatów, tak by uchronić je przed kradzieżą i 

zniszczeniem. Jest to związane  z szeroko przyjętym na świecie kierunkiem ograniczania 

dozoru osobowego w sytuacji, gdy koszty osobowe są stałe i bardzo wysokie w stosunku 

do jednorazowych wydatków na wygrodzenia bezpieczeństwa, połączone z innymi 

systemami. Pandemia COVID-19 już spowodowała ograniczenie osobowe dozoru, 

sprawowanego obecnie wyłącznie przez pracowników etatowych muzeum, czasowo 

oderwanych od innych obowiązków, co ogranicza ich czas na wykonywanie powierzonych 

im innych zadań. Z tego powodu konieczna jest zmiana podejścia do zagadnienia szeroko 

rozumianej ochrony ekspozycji, połączona z optymalizacją bieżących kosztów. Nowe 

wygrodzenia częściowo zastąpią personel nadzorujący ekspozycję. Jest to ważne 

szczególnie w sytuacji rosnących kosztów zlecanego dozoru osobowego i konieczności 

optymalizacji warunków bezpieczeństwa publiczności z powodów sanitarnych.  

3) Wygrodzenia  techniczne muszą ponadto spełniać aktualne standardy bezpieczeństwa, 

związane z koniecznością ochrony zdrowia publicznego i profilaktycznego 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w obrębie przestrzeni 

ekspozycyjnej, udostępnianej publiczności, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały muszą również być 

dostosowane do aktualnych standardów bezpieczeństwa, zgodnie 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 oraz wytycznymi Zamawiającego dotyczącymi 

warunków konserwatorskich w zakresie ekspozycji zbiorów.  

4) Zastosowanie szkła do pionowych osłon ekspozycji, pozwoli na odpowiednią profilaktykę 

antywirusową, tj. ochronę zdrowia publiczności odwiedzającej pałac w Wilanowie poprzez 

systematyczną i skuteczną dezynfekcję ich powierzchni środkami dedykowanymi do 
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zwalczania koronawirusa. Dotychczasowe wygrodzenia (drewniane słupki połączone 

sznurami) nie spełniają standardów bezpieczeństwa ujętych w w/w rozporządzeniach i w 

żadnym stopniu nie mogą też zastąpić personelu nadzorującego ekspozycję, co jest 

podstawowym założeniem opisywanego przedsięwzięcia. Ograniczenie liczby personelu 

dozoru na salach obniży ryzyko zarażenia wśród pracowników Muzeum, zabezpieczy 

kondycję finansową instytucji, zapewni płynność funkcjonowania i umożliwi skuteczne 

wykonywanie zadań przez pracowników, którzy w mniejszym stopniu będą odrywani od 

powierzonych im obowiązków na rzecz pełnienia dozoru ekspozycji.  

5) Opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a) Opis produktu i opisy szczegółowe  

b) Wymagania Inwestora dotyczące zamawianego produktu 

c) projekt koncepcyjno - techniczny wygrodzeń i osłon w Muzeum Króla Jana III w 

Wilanowie, który stanowi załączniki:  nr 1 (Układ osłon)  i 2 ( przegrody szklane) do 

OPZ.  

d) Informacje dodatkowe 

2. OPIS PRODUKTU 

2.1. W ramach zamówienia  należy wykonać i dostarczyć do muzeum: 

1) Szklane wygrodzenia zabezpieczające przed zniszczeniem lub kradzieżą muzealia 

znajdujące się na ekspozycji na parterze pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zgodnie z 

projektem koncepcyjno – technicznym autorstwa dr hab. Barbary Kowalewskiej, 

stanowiącym zał nr 1 do OPZ. 

2) Szklane wygrodzenia należy rozmieścić w 16 pomieszczeniach pałacu zgodnie z układem 

wskazanym w w/w. projekcie koncepcyjno-technicznym. Są to następujące 

pomieszczenia na parterze pałacu, por. zamieszczony poniżej plan pałacu: 

Apartamenty Marszałkowej Lubomirskiej, w tym: Biała Sypialnia (35), Łazienka (36). Gabinet 

(34), Złota Sypialnia (31), Przedpokój (29) i Salon (30), 

 oraz: Lapidarium (09), Biblioteka Króla (08), Antykamera Króla (06), Wielka Sień (01), 

Antykamera Królowej (14), Gabinet przed Galerią (16), Gabinet Krajobrazowy (20), Gabinet 

Malinowy, w ograniczonym zakresie: Sypialnie Króla (03) i Królowej(11)  - co stanowi ok. 217 

mb wygrodzeń . 
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rys1. Plan parteru z zaznaczonymi pomieszczeniami objętymi projektem 

 

Szklane wygrodzenia i osłony przeznaczone są do 16 pomieszczeń znajdujących się na 

parterze Pałacu Króla Jana III w Wilanowie składają się z 33 samo-stojących modułów (w 

projekcie koncepcyjno – technicznym, stanowiącym zał. nr 1 i 2 do OPZ, zwanych 

elementami). Każdy moduł złożony jest z różnej liczby tafli szklanych o tej samej wysokości i  

różnej powierzchni, łączonych pomiędzy sobą systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej 

i opartymi na systemowych nóżkach stalowych. Niektóre z tafli pełnią rolę drzwi, 

umożliwiających personelowi muzeum łatwy dostęp do eksponowanych obiektów. Dla 

uzyskania stabilizacji całej przegrody, tafle montowane są do słupków szklanych, opartych na 

stalowych  podstawach. Słupki pełnią też rolę nośników informacji dla zwiedzających i 

posiadają możliwość zintegrowania systemu oświetlenia ekspozycji. 

2.2. System osłon i wygrodzeń został zaprojektowany w następujący sposób:  

1) Elementem stabilizującym szklane ściany jest słupek o kształcie prostopadłościanu 

wykonany ze szkła bezpiecznego VSG 4.4.1, typu optiwhite, osadzonego za pomocą 

wewnętrznego stalowego kołnierza na podstawie stalowej. Podstawa zawiera dwie 

rewizje umieszczone po przeciwległych bokach. Rewizje zapewniają dostęp do 

regulowanych stopek umieszczonych wewnątrz podstawy. 

2) Podstawa wraz z kołnierzem wykonana ze stali nierdzewnej. Powierzchnia wykończenia 

satyna. 
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3) Zaleca się obciążenie podstawy np.: płytą z grubej blachy stalowej, min 16 mm. 

Krawędzie cokołów podstawy od dołu należy wykleić materiałem ułatwiającym 

przesuwanie np.: filc 

4) Słupek szklany wyposażony jest na pełnej wysokości w listwy (profile stalowe) łączące 

krawędzie i dające możliwość montażu punktowego tafli szkła jak również montażu mini 

szynoprzewodów do mini projektorów służących doświetleniu obiektów od 

wewnętrznej strony osłanianej ekspozycji. 

5) Profile stalowe nierdzewne słupka służą również do montażu punktowych zawiasów w 

otwieranych taflach szkła. 

6) Przy drzwiach dwuskrzydłowych przewidziano dwa systemy zamykania: górny i dolny 

bez klucza do otwierania. 

7) Systemy zamykania powinny od strony wewnętrznej ekspozycji zawierać element 

blokady możliwy do otwarcia przez pracownika Muzeum, ale nie widoczny dla 

zwiedzającego. 

8) Dodatkowo w każdym dolnym systemie zamykania należy umieścić kółko/ wózek 

podpierający skrzydło drzwi i ułatwiający otwieranie dla pracownika Muzeum. 

9) Od strony zwiedzającego wybrane słupki posiadają wewnętrzną kieszeń umożliwiającą 

zamieszczanie informacji i ich łatwą wymianę. Kieszeń dla obsługi dostępną od góry 

słupka. 

10) W celu ochrony przed zanieczyszczeniami wnętrza słupka, należy szkłem przekleić 

również górną jego powierzchnię. 

11) Wszystkie tafle szkła, które z racji kubatury wnętrz muzealnych, nie mogą być 

wzmocnione słupkami powinny być wzmocnione żebrem szklanym klejonym bądź 

łączonym uchwytami punktowymi pod kątem prostym.  

12) Do montażu poszczególnych tafli szkła i słupków zaleca się wykorzystanie systemowych 

uchwytów ze stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni satyna. 

13) We wskazanych przez Zamawiającego słupkach zakłada się wykonanie dodatkowych 

elementów umożliwiających od strony zwiedzającego ekspozycję montaż płaszczyzn 

akrylowych stanowiących dotykowe obrazy 3D. Płaszczyzny 3D powinny być 

eksponowane pod lekkim kątem do zwiedzającego. 

14) Tafle szklane należy wykonać ze szkła typu optiwhite, bezpiecznego o grubości min 8 

mm (VSG 4.4.1) w klasie P2A zgodnie z normą PN-EN356 :2000 i zgodnie 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.  

15) Należy dostarczyć system oświetlenia w postaci mini reflektorków LED wpinanych w 

przygotowane mini-szynoprzewody do wskazanych przez Zmawiającego modułów ( nie 

więcej niż do 23 słupków licząc po dwa reflektorki na słupek). Instalacja oświetleniowa 

słupków będzie podłączona do instalacji elektrycznej(gniazdek) na ścianach, 

zastosowane oświetlenie będzie spełniać normę PN-EN 12464-1:2012. 

16) Wymagane są następujące parametry światła:  

a) współczynnik oddawania barw min. CRI>95 przy czym parametr dla R9 nie może być 

niższy niż 80;  

b) temperatura barwowa 2700 - 3000 K. 

c) oświetlenie musi być wyposażone w potencjometr umożliwiający płynną regulację 

natężenia światła, w przedziale 5% - 100% jasności, pozwalającą dostosować 

oświetlenie do wymogów konserwatorskich oraz regulację kąta świecenia. 
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3. WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE ZAMAWIANEGO PRODUKTU: 

1. Zakłada się zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie przegród  w standardach 
muzealnych*, czyli takich gdzie zamawiającym jest muzeum znajdujące się w 
Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonym przez ministra właściwego ds kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o 
muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 917.), zgodnych z Rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. Załączniki (nr 1) 
ust. I. 

* Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 

września 2014 r oraz opracowaniami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów  

a) ZABEZPIECZENIA: 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2014 r. w 

sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240) 

 PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja 

odporności na ręczny atak – lub równoważne. 

b) ŚWIATŁO 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach – lub równoważne. 

c) MUZEA: 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 917.) 

2. W ramach kontraktu Wykonawca dostarczy obliczenia konstruktorskie dotyczące statyki 
układów przegród szklanych. Obliczenia powinny gwarantować bezpieczeństwo 
konstrukcji dla zwiedzających i mogą być podstawą do weryfikacji projektu i 
wprowadzenia  koniecznych korekt. Obliczenia będą stanowić część dokumentacji 
powykonawczej 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków warsztatowych - wykonawczych 
dla zobrazowania sposobu wykonania poszczególnych elementów projektu. Rysunki 
warsztatowe wszelkich proponowanych rozwiązań powinny zostać przedstawione do 
akceptacji Zamawiającego, a dopiero po jej uzyskaniu, stanowiły będą podstawę do 
rozpoczęcia prac. Rysunki warsztatowe będą stanowić część dokumentacji 
powykonawczej 

4. 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 oraz wytycznymi Inwestora dotyczącymi warunków 
konserwatorskich w zakresie ekspozycji zbiorów. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość drobnych modyfikacji zabudowy z racji zmiennych 
elementów ekspozycji, które mogą dotyczyć wysokości zabudowy, układu modułów. 

6. Zamawiający zastrzega konieczność weryfikacji w fazie wykonawczej wszystkich 
wymiarów przedłożonych w projekcie koncepcyjno – technicznym wygrodzeń i osłon w 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, autorstwa dr hab. Barbary Kowalewskiej,  
względem obiektów i gabarytów w poszczególnych pomieszczeniach Pałacu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji powykonawczej o 
następującej zawartości:  
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a) raport z końcowego badania układów elektrycznych i protokół z badań 

potwierdzających dopuszczenie elementów elektrycznych  do eksploatacji, 

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

schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 

podzespołów, deklaracje CE zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia 

przegród do sieci zasilającej, w tym warunki rozruchowe oświetlenia (prąd rozruchowy), 

a także warunki eksploatacji i przeglądów eksploatacji instalacji elektrycznej w czasie 

eksploatacji,  

c) opinia konstruktora dotycząca spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki 

układów osłon i przegród szklanych.  

d) Rysunki warsztatowe wykonawcze poszczególnych modułów przegród. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona w formie cyfrowej i w 2 

egzemplarzach w formie papierowej 

4. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Przegrody będą wykonane według Projektu koncepcyjno-technicznego wygrodzeń i osłon 
w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, autorstwa dr hab. Barbary Kowalewskiej, 
stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do OPZ. Instalowane będą na gotowych posadzkach 
(parkiet, kamień) w 16 pomieszczeniach ekspozycyjnych na parterze pałacu. Kolejność i 
sposób montażu w poszczególnych pomieszczeniach musi być ustalona z Zamawiającym. 

2) Przed rozpoczęciem  usługi montażu i instalacji, po podpisaniu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu oraz sal muzealnych, w których 
instalowane będą osłony i przez które przewozić/przenosić będzie materiały oraz 
elementy przegród i osłon 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 osłon i przegród 

b) sposób przemieszczania we wnętrzach muzealnych materiałów, elementów osłon i 
przegród  

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

3) 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. 

4) 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  
termin oraz warunki dostawy wszystkich materiałów w okolice budynku pałacu muszą 
być uzgadniane 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.  

5) Powyższe okoliczności należy uwzględnić sporządzając ofertę.  

6) 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 skrzydłach pałacu nie ma możliwości składowania większych ilości materiałów. 
Dopuszczalne będzie składowanie tylko podręcznych materiałów niezbędnych do 
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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. 

7) 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.  

8) 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. 

9) 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. 

10) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części  zamówienia w postaci montażu technicznych wygrodzeń i osłon 
(wraz z montażem zintegrowanego systemem oświetlania ekspozycji) we 
wskazanych  pomieszczeniach pałacu  

11) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia 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. 

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

5. TERMIN WYKONANIA: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  od dnia podpisania 
umowy do  czasu faktycznego zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia, 
jednak nie dłużej niż do dnia 30 grudnia 2020 r. 

2) Zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, nastąpi nie później niż na 7 
dni kalendarzowych przed końcem realizacji Umowy. Przez wykonanie przedmiotu 
zamówienia rozumie się odebranie przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem 
zamówienia, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. 

6. ZAŁĄCZNIKI 

1) załącznik nr 1 do OPZ - Projekt koncepcyjno-techniczny wygrodzeń i osłon w Muzeum 

Pałacu króla Jana III w Wilanowie – układ osłon,  autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, 

2) załącznik nr 2 do OPZ - Projekt koncepcyjno-techniczny wygrodzeń i osłon w Muzeum 

Pałacu króla Jana III w Wilanowie – przegrody szklane,  autorstwa dr Barbary 

Kowalewskiej.  


