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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do Umowy 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy 
realizacji projektu pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, 
zwany dalej  „Nadzorem autorskim” 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Nadzór autorski rozpocznie się z dniem rozpo-
częcia robót i usług realizowanych przez Wykonawcę robót objętych nadzorem autorskim i za-
kończy z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót i usług realizowanych przez 
Wykonawcę robót, o czym Muzeum zobowiązuje się powiadomić Projektanta. Szacowany ter-
min zakończenia usług realizowanych przez Wykonawcę robót – 30.06.2023 r. 

2. Określenie obszaru działania przedmiotu zamówienia. 
2.1 Budynek pałacu znajduje się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w War-

szawie, przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, na działce o nr ewidencyjnym 17/4 z ob-
rębu 1-05-52. Pałac Królewski objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez 
wpis do rejestru zabytków pod numerem 639/2 decyzją ze stycznia 1973 r. Pałac Królewski 
wchodzi również w skład zespołu pałacowo–ogrodowego, objętego ochroną konserwatorską 
na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerem 639/1 z 1.01.1973 r. 

2.2 Teren, na którym znajduje się pałac, ograniczony jest od wschodu - brzegiem jeziora Wila-
nowskiego, od zachodu - ul. Stanisława Kostki Potockiego, od strony północnej - Folwarkiem 
Północnym (ul. Biedronki), a od południa - Folwarkiem Wschodnim. 

2.3 Budynek pałacu to założenie barokowe, składające  się z Korpusu Głównego, galerii ogrodo-
wych, wież - północnej i południowej oraz dwóch skrzydeł - północnego i południowego, 
okalających dziedziniec. Budynek na przestrzeni wieków był rozbudowywany i przekształ-
cany. 

2.4 W 1955 r. w pałacu rozpoczęto prace konserwatorskie i remontowe, poprzedzone studiami 
historycznymi oraz badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi. Pierwsze projekty dla 
skrzydła północnego powstały w 1953 r., pod kierunkiem głównego projektanta – Stefana 
Deubla. W 1962 r. władze państwowe podjęły decyzję o zmianie użytkowania lewego skrzy-
dła pałacu – planowano przeznaczeniu jego wnętrz na cele „muzealno-recepcyjne/reprezen-
tacyjne”. Opracowanie projektu zostało powierzone zespołowi PP PKZ pod kierunkiem Jacka 
Cydzika. Piwnice miały pomieścić zaplecze sanitarne i gastronomiczne, tj. kuchnię z kreden-
sem, bufetem i niezbędną infrastrukturą, a także urządzenia instalacyjne (jak windy, akumu-
latornie, komory klimatyzacyjne i in.). Na parterze zaplanowano urządzenie reprezentacyj-
nych sypialni wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, sale bankietowe i recepcyjne. 
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Sypialnie z urządzeniami sanitarnymi zaprojektowano również na piętrze w części zachod-
niej. Pozostałe pomieszczenia miały służyć jako sale muzealne, galerie obrazów oraz zaplecze 
dla pracowników muzeum. 

2.5 Zakres adaptacji piwnic – pierwotnie o nieotynkowanych ścianach i z ziemnym klepiskiem – 
pociągnął za sobą wyburzenie sklepień i założenie stropów ogniotrwałych typu Kleina, wyko-
nanie nowych posadzek, izolacji przeciwwilgociowej, instalacji oświetleniowej, grzewczej i 
wentylacyjnej. Na parterze i piętrze wnętrza o wartości zabytkowej zostały poddane pracom 
konserwatorskim, natomiast pomieszczenia uznane za drugorzędne przeznaczono na ła-
zienki, ubikacje oraz garderoby. Szereg małych pomieszczeń (dawnych pokojów gościnnych) 
na piętrze został zlikwidowany, zaś uzyskaną przestrzeń przystosowano na galerię muzealną. 
Funkcje te pozostały bez zmian do 1989 r. 

2.6 Skrzydło północne posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną.  Powstało ono w 
wyniku przekształceń otwartych galerii gotyckich, co widoczne jest w różnicy wysokości pię-
tra traktu północnego i południowego oraz w różnicy poziomów posadzek pomiędzy trak-
tami.  Skrzydło północne jest przekryte dachem kopertowym - od strony dziedzińca z atty-
kami i ekspozycją rzeźbiarską, od strony zachodniej zwieńczony attyką. Konstrukcja ścian 
skrzydła północnego to ściany murowane. Strop nad parterem stanowią m.in. oryginalne 
belki drewniane, do których podwieszony jest sufit dekoracyjny. W latach 60 XX w. orygi-
nalne belki zostały odciążone przez zdublowanie konstrukcji elementami stalowymi z wypeł-
nieniem z płyt betonowych. W związku z tym uległ zmianie poziom podłogi piętra. Strop pod-
dasza nad piętrem  w zakresie traktu północnego został wykonany jako strop Kleina. Nad 
traktem południowym cześć północna stropu stanowi połać dachową,  natomiast część połu-
dniowa to rozpięty pomiędzy belkami stalowymi również strop Kleina. 

2.7 W stropie nad traktem północnym piętra skrzydła północnego w latach 60 XX w. zostały wy-
konane świetliki dachowe, mające na celu doświetlenie zorganizowanej w tym okresie sali 
ekspozycyjnej (tzw. Galeria XIX w. na I piętrze). W 2017 r. przeprowadzono remont dachu 
skrzydła północnego, w trakcie którego ze względów bezpieczeństwa zbiorów świetliki zo-
stały zakryte blachą na podkonstrukcji z izolacją termiczną. Wewnątrz zachowano jednak 
oryginalny, nadany w latach 60 XX w. charakter sufitu, pozostawiając w miejscach po świetli-
kach drewniane kraty. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przy realizacji projektu pn. „Przebudowa części pół-
nocnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa 
4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów: 
4.1 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 

zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach” – 
faza: projekt budowlany 

4.2 „Projekt budowlany zamienny przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie 
w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondy-
gnacjach” – faza: projekt budowlany 

4.3 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach - 
architektura” – faza: projekt wykonawczy 
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4.4 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach  - 
konstrukcja” – faza: projekt wykonawczy 

4.5 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach - 
instalacja sanitarna” – faza: projekt wykonawczy 

4.6 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach -   
instalacja elektryczna (w tym teletechniczna)” – faza: projekt wykonawczy 

4.7 „Projekt budowlany przebudowy części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach 
zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach - 
BMS” – faza: projekt wykonawczy 

4. Planowane prace budowlane realizowane na podstawie projektu będą obejmowały 
między innymi:  
5.1 Branża architektoniczna: 

1) Demontaż szaf wnękowych, armatury łazienkowej, parapetów, elementów architektury 
wnętrz, elementów infrastruktury wewnętrznej, w tym istniejących dwóch ciągów schodów 
drewnianych do pomieszczenia galerii na I piętrze w oraz dwóch ciągów schodów w pomiesz-
czeniu Pokój Wieżowy, demontaż cokołów, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych oraz 
innych zbędnych elementów. 

2) Wykonanie wyburzeń ścian wewnętrznych działowych (wtórnych) oraz zamurowań. 
3) Skucie istniejącego gzymsu w pomieszczeniu galerii na I piętrze. 
4) Skucie istniejących tynków, okładzin podłogowych itp. 
5) Wykonanie otworowań w ścianach, przebić stropach i dachu pod planowane otwory instalacji 

wentylacji oraz podkonstrukcję pod planowane centrale wentylacyjne. 
6) Uzupełnienie przegród budowlanych w miejscach przejść instalacji sanitarnych i elektrycz-

nych.  
7) Wymurowanie zgodnie z projektem nowych ścian działowych z cegły pełnej. 
8) Wykonanie nowych warstw posadzkowych, okładzinowych. 
9) Wykonanie szybu windowego wraz z płytą fundamentową oraz konstrukcją stalową szybu. 
10) Wykończenie, posadzek, ścian, cokołów, sufitów, w tym sufitów podwieszanych z płyt g-k  po-

mieszczeń w piwnicy. 
11) Wykonanie obudów kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu galerii na I piętrze.  
12) Wykonanie obudów akustycznych elementów architektonicznych i instalacji.  
13) Wykonanie napraw dachu po wykonaniu otworu montażowego i wszystkich przejść instala-

cyjnych. 
14) Wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych, związanych z w/o zakresem, zgodnie z 

postanowieniami wynikającymi z SWZ oraz projektami. 
5.2 Branża konstrukcyjna: 

1) Wykonanie nadproży stalowych w miejscach projektowanych wyburzeń ścian. 
2) Wykonanie wzmocnień stropu przy projektowanej windzie oraz wzmocnień przy otworowa-

niu ścian nośnych 
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3) Częściowa rozbiórka stropu na 3 kondygnacjach na potrzeby realizacji szybu windowego.  
4) Wymurowanie nadszybia w strefie poddasza zgodnie z projektem. 
5) Pogłębienie posadzki piwnicy w strefie podszybia windy. 
6) Wykonanie podszybia windy w konstrukcji żelbetowej. 
7) Wykonanie zabezpieczeń stropów w strefie szybu windowego belkami wg projektu. 
8) Montaż samonośnej konstrukcji stalowej szybu windowego zgodnie z projektem; posadowie-

nie szybu windowego - na płycie fundamentowej należy wykonać w oparciu o wytyczne pro-
jektu konstrukcji oraz wstępną akceptację Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 04.01.2021 r. 
w zakresie proponowanych rozwiązań, dotyczących tymczasowych stref bezpieczeństwa.;  

9) Demontaż istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniu galerii na I piętrze. 
10) Wymiana skorodowanych płyt żelbetowych stropu nad parterem w zakresie pomieszczenia 

galerii na I i zastąpienie ich materiałem wskazanym w projekcie. 
11) Wymiana warstw posadzkowych w pomieszczeniu galerii na I piętrze zgodnie z projektem. 
12) Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stropu nad parterem w obrębie pomieszczenia galerii na I 

piętrze poprzez zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych farbą pęczniejącą oraz uło-
żenie płyty ogniochronnej. 

13) Montaż nowej podkonstrukcji stalowej podłogi systemowej, zintegrowanej z istniejącymi ką-
townikami stropu w pomieszczeniu galerii na I piętrze. 

14) Demontaż posadzki i obudowy przewyższenia międzykondygnacyjnego (podestu) w pomiesz-
czeniu galerii na I piętrze wraz z wymianą jego konstrukcji. 

15) Demontaż fragmentu dachu oraz wyburzenie części ścian na poddaszu, celem montażu cen-
tral wentylacyjnych. 

16) Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji 
w strefie poddaszu wraz z wykonaniem wzmocnień konstrukcji stropu pod urządzenia. 

17) Montaż podkonstrukcji stalowej rusztu stalowego na dachu dla instalacji elementów ze-
wnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

18) Montaż osłon dachowych wyciszających i maskujących zewnętrzne elementy instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji zgodnie z projektem. 

19) Zabezpieczenie antykorozyjne, ppoż. podkonstrukcji oraz osłon. 
20) Uzupełnienie i naprawa dachu po zakończeniu montażu elementów instalacji wentylacji i kli-

matyzacji w strefie poddasza. 
5.3 Branża sanitarna:  

1) Demontaż istniejącej instalacji wentylacji obsługującej pomieszczenie galerii na I piętrze. 
2) Demontaż istniejącej instalacji w obrębie pomieszczeń przeznaczonych na toaletę dla osób 

niepełnosprawnych. 
3) Demontaż istniejącej instalacji w obrębie pomieszczeń nr 1.63 i 1.64 na I piętrze. 
4) Demontaż istniejącej instalacji w obrębie pomieszczeń sanitarnych parteru. 
5) Wykonanie instalacji wentylacji dla galerii, pomieszczenia teletechnicznego, pomieszczenia 

tymczasowego dozoru na I piętrze skrzydła płn. pałacu. 
6) Wykonanie instalacji wentylacji dla poddasza technicznego, szybu windowego, klatki schodo-

wej. 
7) Wykonanie instalacji chłodniczej na potrzeby central wentylacyjnych. 
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8) Dostawa i montaż central wentylacyjnych wraz z kompletnym układem automatycznego ste-
rowania pracą urządzeń. 

9) Wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych. 
10) Wykonanie instalacji wody zasilającej nawilżaczy powietrza. 
11) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. 
12) Dostawa i montaż nawilżaczy powietrza. 
13) Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych. 
14) Wykonanie instalacji klimatyzacji dla pom nr 1.63 i 1.64 w częściach przeznaczonych na po-

mieszczenie pracy czasowej oraz pom. teletechnicznego na I piętrze. 
15) Wykonanie ogrzewania dla pomieszczeń: hol windowy w piwnicy, hol windowy na parterze, 

pomieszczenie lobby na parterze, poddasze techniczne. 
16) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych dla pomieszczenia toalety dla osób niepełno-

sprawnych. 
5.4 Branża elektryczna i teletechniczna: 

1) Demontaż wszystkich istniejących instalacji w zakresie projektu z wyłączeniem instalacji prze-
znaczonych do utrzymania. 

2) Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie projektu. 
3) Przebudowa istniejących instalacji, kolidujących z nowoprojektowanymi rozwiązaniami, wy-

konanie inwentaryzacji oraz pomiarów obciążeń mocy rozbudowywanych rozdzielnic, w razie 
koniczności wymiana kabli oraz zabezpieczeń. 

4) Przebudowa rozdzielnic istniejących. 
5) Montaż nowych rozdzielnic. 
6) Wykonanie instalacji wewnętrznych linii zasilających. 
7) Wykonanie instalacji sieci komputerowej LAN. 
8) Wykonanie instalacji obwodów gniazd oraz gniazd. 
9) Rozbudowa instalacji odgromowej i zasilającej w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych. 
10) Wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
11) Wykonanie instalacji zasilającej windę, platformy, platformoschody, zgodnej z wytycznymi 

dostawców i zaleceniami DTR niniejszych urządzeń. 
12) Montaż szaf dystrybucyjnych. 
13) Przeniesienie wraz z instalacją urządzeń i okablowania z istniejącej szafy dystrybucyjnej do 

nowoprojektowanej. 
14) Rozprowadzenie sieci strukturalnej i montaż gniazd internetowych. 
15) Przebudowa i montaż nowej instalacji Systemu Sygnalizacji pożarowej SSP wraz z urządze-

niami. 
16) Montaż systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z urządzeniami. 
17) Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z urządzeniami. 
18) Montaż systemu kontroli dostępu KD wraz z urządzeniami. 
19) Montaż systemu indywidualnej ochrony zbiorów. 
20) Montaż systemu przyzywowego w toalecie. 
21) Montaż lokalnego Systemu Automatyki Budynkowej BMS wraz z urządzeniami. 

5.5 Oświetlenie:  
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1) Dostawa i montaż oświetlenia wraz z okablowaniem i pozostałym elementami zapewniającymi 
prawidłowy montaż oświetlenia oraz prawidłowe funkcjonowanie. 
5.6 Windy i platformoschody. 

5. Do obowiązków Nadzoru autorskiego będzie: 
a) usuwanie ewentualnych niezgodności projektu w ramach projektu pn. „Przebudowa części 

północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, zwanej dalej „dokumentacją projek-
tową”, której zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a którą to dokumenta-
cją będzie dysponował Projektant; 

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej; 
c) uzgadnianie z Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych (dalej jako „Wykonawca robót”), 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozwiązań zamien-
nych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz przedstawienie tych rozwiązań stosowną 
adnotacją w treści dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 
rozwiązań technicznych i technologicznych oraz przedstawienie tych rozwiązań wpisem do 
Dziennika Budowy lub w formie odrębnych szkiców, rysunków lub opisów; 

d) przeniesienie na Muzeum praw autorskich do wszelkich zmian/ingerencji (utwór) wpisanych 
w dokumentację projektową; 

e) monitorowanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował  istotnej zmiany zatwier-
dzonego projektu budowlanego, co wymagałoby uzyskania nowego pozwolenia na budowę 
wraz z wykonywaniem odpowiednich wpisów do dziennika budowy; 

f) udział w naradach koordynacyjnych na wezwanie, ale nie więcej niż 40 wizyt,  
w okresie obowiązywania niniejszej umowy w zakresie wszystkich branż: architektoniczno-
konstrukcyjnej, sanitarnych, elektrycznej i teletechnicznej 

g) praca w biurze związana z odpowiedziami na korespondencję Inwestora dotyczącą zagad-
nień budowy w trakcie realizacji zadania. 

6. Sposób realizacji przedmiotu umowy: 
7.1 Pobyt Projektanta na budowie winien być realizowany 40 razy w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy na żądanie Muzeum przekazane telefonicznie bądź mailowo Projektan-
towi. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia: 

a) przygotowanie materiałów do pełnienia Nadzoru autorskiego, 
b) czas przejazdu na teren budowy, 
c) czas pobytu na budowie, 
d) realizacja spraw związanych z Nadzorem autorskim po powrocie do siedziby Projektanta 

oraz również z inicjatywy Projektanta, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego telefo-
nicznie bądź mailowo, w przypadku uzasadnionej potrzeby Nadzoru autorskiego wprowa-
dzanych rozwiązań zamiennych lub interwencji w przypadku odstępstw stwierdzonych w 
ramach realizacji robót. 

7.2 Wykonywanie uzgodnień rozwiązań wykonawczych lub nagłe bieżące wyjaśnienia świad-
czone będą bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze z zachowaniem drogi formalnej w formie li-
stownej lub elektronicznej. 
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7.3 Nadzór autorski dokumentowany będzie przez Projektanta wpisem do Dziennika budowy 
lub spisaniem protokołu ze spotkania przez przedstawiciela Muzeum, także w przypadku, 
gdy Projektant nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do prowadzonych robót przez 
Wykonawcę robót. 

7.4 Strony ustalają czas realizacji umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończe-
nia realizacji robót budowlanych w zakresie projektu , czyli z dniem podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót i usług realizowanych przez Wykonawcę robót. 

7. Wizja lokalna. Zamawiający umożliwia wgląd do w/w dokumentacji projektowej w siedzibie 
zamawiającego w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym 
poprzez skrzynkę mailową (adres: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl). 


