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OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA  

Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie, polegającej na zmianie sposobu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG 
Gazowy 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6 
00-157 Warszawa  
 

Znak sprawy: ADM.271.53.2015 

 

Warszawa, dnia  22 grudnia 2015 r.  
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 
6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pod numerem RIK: 89/2014, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, zwane dalej 
„Zamawiającym”. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

a) adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa; 

b) adres poczty e-mail: przetargi@polin.pl  

c) strona internetowa: www.polin.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 

b) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy; 

c) strona internetowa Zamawiającego: www.polin.pl   

d) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

I. OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie dla 
potrzeb przystosowania ich do gaszenia gazem na podstawie wykonanego Wielobranżowego Projektu 
Wykonawczego. Zakres zmian obejmuje usunięcie w niżej wymienionych pomieszczeniach istniejącej 
ochrony pomieszczeń za pomocą instalacji tryskaczowej i wprowadzenie na jej miejsce ochrony 
systemem gaszenia gazem zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wielobranżowym 
“Projektem Wykonawczym Gaszenia Gazem Wybranych Pomieszczeń MHZP” oraz dokumentami 
wyszczególnionymi poniżej: 
o Załącznik nr 1.1 – Wielobranżowy “Projekt Wykonawczy Gaszenia Gazem Wybranych 

Pomieszczeń MHZP”.  
o Załącznik nr 1.2 – Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej z 

dn. 2014-12-10 o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla 
przedmiotowego średniowysokiego budynku MHŻP wraz z „Ekspertyzą Techniczną dotyczącą 
warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Muzeum Historii Żydów Polskich” 

o Załącznik nr 1.3  – Akceptacja Pracowni Architektonicznej Lahdelma & Mahlamaki Oy z dn. 2015-
01-13 Projektu Budowlanego oraz z dn. 2015-06-10 dla Projektu Wykonawczego (rysunków 
wykonawczych Gaszenia Gazem) 

o Załącznik nr 1.4 – Ocena Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z dn. 2014-09-
15 dla wykonanej Koncepcji wskazującej alternatywne rozwiązania dla instalacji tryskaczowej w 
MHŻP 

mailto:przetargi@polin.pl
http://www.polin.pl/
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o Załącznik nr 1.5 – Oświadczenie wykonaniu budynku MHŻP zgodnie z projektem wykonawczym w 
klasie „B” odporności pożarowej 

o Załącznik nr 1.6 – Oświadczenie o możliwości realizacji Projektu Budowlanego gaszenia gazem 
SUG w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę  

o Załącznik nr 1.7 – Kopia Zgłoszenia Robót Budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
z dnia 18-11-2015 

o Załącznik nr 1.8 – Projekt Budowlany Gaszenia Azotem wybranych pomieszczeń, stanowiący 
załącznik do Zgłoszenia Robót Budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 18-
11-2015 

o Załącznik nr 1.9 – Zaświadczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 730/2015 z dnia 
20-11-2015, będące potwierdzeniem kompletności i poprawności dokonanego Zgłoszenia  

 
2. Inwestycja będzie realizowana na podstawie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków 

finansowych z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN, pochodzących z budżetu państwa, 
udzielonej na sfinansowanie zadania: „Realizacja modernizacji systemu gaszenia i sygnalizacji pożaru 
dla wybranych pomieszczeń Muzeum” 
 

3. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Zgłoszenie Wykonania Robót Budowlanych 
 

4. W skład “Projektu Wykonawczego Gaszenia Gazem Wybranych Pomieszczeń MHZP” będącego 
podstawą wykonania wszystkich prac wchodzą: 

 
o Tom 1 – Architektura, Konstrukcja - (opisy i rysunki), Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
o Tom 2 – Automatyczne Urządzenia Gaśnicze (opis, rysunki, obliczenia), STWiORB 
o Tom 3 – Instalacje Sanitarne (opis, rysunki), STWiORB 
o Tom 4 – Instalacje Elektryczne i Elektryczne Niskoprądowe (opis, rysunki), STWiORB 
o Tom 5 – Scenariusz Pożarowy MHZP, Matryca Sterowań 

 
5. Przebudowa odbędzie się w czterech etapach. Pomieszczeniami będącymi przedmiotem przebudowy 

są: 
 

Nr Pomieszczenie Poziom 
budynku 

Powierzchnia Kubatura  

m2 m3 

 Etap 1    

1. I.2.03 - Magazyn eksponatów 2 155,75 459,6 

2. I.2.04 - Pom. konserwacji 2 54,35 164,1 

 Etap 2    

3. B.02.01 - Magazyn biblioteki -2 87,72 320,2 

 Etap 3    

4. G.02.11 - Przygotowanie wystaw -2 76,59 279,6 

5. G.02.12 - Przy./wy. wystawy -2 76,39 278,8 

 Etap 4    
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6. G.0.04 - Wystawa czasowa 0 535,80 3811,0 

7. G.1.01 - Wystawa czasowa 1 91,77 362,5 

 
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne, ingerujące w elementy objęte Gwarancją Budynku mogą 
się rozpocząć dopiero po jej wygaśnięciu (Marzec 2016) 

 
6. W zakresie Etapu 1 znajdują się wszystkie instalacje i urządzenia „wspólne” dla całej przebudowy, 

niezbędne do jego wykonania, odbioru, uruchomienia, testowania i poprawnej eksploatacji 
 

7. Prace Etapów 3 i 4 w zakresie prac prowadzonych bezpośrednio w obrębie przebudowywanych 
pomieszczeń mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 15-07-2016 (po zakończeniu i demontażu 
Wystawy Czasowej prac Franka Stelli) 

 
8. Z uwagi na wymogi związane z celowym finansowaniem inwestycji przez MKiDN - wszystkie prace 

związane z przebudową wraz z ich rozliczeniem MUSZĄ zakończyć się do dnia 30-10-2016 
 

9. Płatności będą dokonywane etapowo po ich zakończeniu, protokolarnym odbiorze i wykonanych z 
wynikiem pozytywnym testach oraz przeszkoleniu obsługi w zakresie eksploatacji. Ostatni etap 
obejmie wszystkie przewidziane pomiary i testy niezbędne dla współdziałania wcześniej odebranych i 
dopuszczonych do użytkowania etapów w tym rozruch, uruchomienie i niezbędne szkolenia w 
zakresie obsługi i eksploatacji całej inwestycji w tym współdziałania z istniejącymi w budynku 
systemami. Wszystkie prace testowe, uruchomieniowe i rozruchowe mogą się odbywać wyłącznie po 
godzinach pracy Muzeum i na wyłączny koszt Wykonawcy.  
 

10. Wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Projektem Wykonawczym Gaszenia Gazem Wybranych Pomieszczeń MHZP, obejmuje wykonanie 
wszelkich niezbędnych prac mających na celu przygotowanie pomieszczeń do wymogów technicznych 
i formalnych umożliwiających ich poprawne funkcjonowanie po dokonanym usunięciu w w/w 
pomieszczeniach istniejącej tam ochrony za pomocą instalacji tryskaczowej i wprowadzenie na jej 
miejsce ochrony systemem gaszenia gazem. Ma to na celu usunięcie zagrożenia zalania tych 
pomieszczeń wodą. 
 
W ramach planowanej przebudowy zostały przewidziane, m.in. następujące przedsięwzięcia: 

 
o Budowa 7 gazowych instalacji gaśniczych wraz  z systemem sterowania gaszeniem oraz systemem 

wczesnej detekcji 
o Dostawa materiałów montażowych niezbędnych do zamontowania urządzeń i dostawa urządzeń, 

oraz montaż,  
o Modyfikacja SUG Tryskacze polegająca na demontażu wszystkich główek tryskaczowych i 

przewodów ich podłączeń do głównej sieci dystrybucyjnej w pomieszczeniach objętych SUG 
Gazowym 

o Wykonanie tac zabezpieczających rurociągi przebiegające tranzytem przez pomieszczenia gaszone 
gazem wraz z instalacją systemu detekcji wody oraz wyprowadzeniem sygnałów do BMS. 

o Zmiany w podziale przestrzeni pomieszczeń chronionych SUG gazowym, przegrodami 
budowlanymi w celu zapewnienia ich szczelności w tym m.in. wykonanie otworów transferowych, 
metalowych krat zamykających składowane butle z gazem, obudowy mostka, wymiana drzwi 
suwanych (w zakresie branży architektonicznej). 

o Zmiany w instalacji wentylacyjnej, w tym m.in. wprowadzenie nowych przeciwpożarowych klap 
odcinających w wentylacji bytowej, zapewnienie powierzchni odciążających w pomieszczeniach 
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chronionych gazem (okno i nowe klapy odciążające), oraz dostosowanie pozostałych instalacji do 
nowych potrzeb 

o Doprowadzenie zasilania do centrali sterującej, klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych oraz klap 
odciążających 

o Dostosowanie instalacji oświetlenia ogólnego 
o Dostosowanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP 
o Dostosowanie systemu DSO 
o Dostosowanie systemu oświetlenia awaryjnego 
o Dostosowanie systemu oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego 
o Dostosowanie systemu kontroli dostępu SKD 
o Dostosowanie systemu CCTV 
o Zmiany w systemie wizualizacji Komplex (zaktualizowanie wizualizacji dla nowych klap ppoż, 

zaktualizowanie wizualizacji dla nowych połączeń centrali CSG z centralą SSP budynku) 
o Zmiany w systemie BMS (należy wprowadzić sterowanie wszystkich dodanych klap odcinających, 

oraz odpowiednio rozbudować algorytmy sterowania dla klap istniejących, nowoprojektowanych 
oraz wentylatorów w oparciu o wytyczne z branży mechanicznej; dodatkowo należy wprowadzić 
modyfikacje w systemie wizualizacji BMS polegające na dołożeniu instalacji detekcji wycieku 
wody, wizualizacji dodatkowych klap ppoż.) 

o Wykonanie wymaganych pomiarów i testów poszczególnych instalacji, w tym testu szczelności 
wszystkich pomieszczeń gdzie zainstalowano systemy gaszenia gazem oraz testu współdziałania 
wszystkich systemów  

o Rozruch i uruchomienie całego systemu 
o Przeszkolenie zespołu administratorów  Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpiecznej 

eksploatacji systemu 
 

11. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie następującej dokumentacji: 
 

o Szczegółowy Harmonogram i Projekt Organizacji Robót, uwzględniający czas niezbędny na 
dokonanie przeprowadzek (wykonywanych przez upoważnionych pracowników i podmioty 
zatrudnione przez MHŻP, zgromadzonych w przebudowywanych pomieszczeniach zbiorów 
pomiędzy nimi. Obejmie on też prowadzenie wszelkich prac uciążliwych dla Muzeum i Wydarzeń 
odbywających się na terenie Muzeum poza godzinami pracy Muzeum (np. prace brudne, głośne, 
transporty materiałów, czasowe wyłączenia instalacji i urządzeń budynkowych itp.). Muzeum 
zastrzega sobie prawo pozostawienia w pomieszczeniach wyposażenia technicznego nie 
stanowiącego wartości historycznej. Zabezpieczenie tych przedmiotów zostanie wykonane przez 
Wykonawcę w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Muzeum 

o Muzeum będzie na bieżąco informować Wykonawcę o planowanych wydarzeniach realizowanych 
na terenie Muzeum poza godzinami jego normalnej pracy 

o Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych - obudowa mostków, 
o Rysunki warsztatowe podkonstrukcji elementów wnętrz i okładzin ścian 
o Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
o Sprawozdanie z rozruchu wraz z wnioskami 
o Dokumentacja powykonawcza w formie zamiennej zarówno w wersji papierowej, jak i 

elektronicznej (edytowalnej) – szczegółowe wymaganie dotyczące rysunków – format DWG, 
obejmująca m.in. dokumentację urządzeń i sprzętu, gwarancje i jej warunki, instrukcje 
bezpiecznej obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń itp. - dla wszystkich obiektów podlegających 
rozruchowi 

o Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
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12. Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące warunki: 

 
o Wszystkie prace budowlane i montażowe będą prowadzone zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, 
dostarczonymi wraz z “Projektem Wykonawczym Gaszenia Gazem Wybranych Pomieszczeń 
MHZP” Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w w/w Projekcie, a także  z uwzględnieniem 
uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej i tekstowej  dokumentacji projektowej.  

o Wszystkie prace budowlane i montażowe będą prowadzone poza godzinami funkcjonowania 
Muzeum i Wydarzeń odbywających się na jego terenie (w szczególności dotyczy to wszelkich prac 
mających charakter uciążliwy dla otoczenia - prace brudne, głośne transporty, wyłączenia 
urządzeń i instalacji). Wykonawca w  szczególności zagwarantuje, że jego obecność i prowadzone 
przez niego prace  nie wpłyną na funkcjonowanie Wystawy Stałej oraz Wystawy Czasowej (z 
wyłączeniem Etapu 4) 

o Wszystkie prace związane z wprowadzanymi zmianami w systemach bezpieczeństwa, nadzoru, 
automatyki i sterowania będą wykonywane przez Autoryzowanych Wykonawców tych systemów 
i instalacji (BMS, SSP, CSG, DSO, KOMPLEX, SKD, CCTV itp.) 

o Prace (testy) nie mogą wpływać na bieżące funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, nadzoru, 
automatyki i sterowania (BMS, SSP, CSG, DSO, KOMPLEX, SKD, CCTV itp.) w pozostałych częściach 
Muzeum 

o Wykonawca zapewni, że w każdym czasie będzie dostępna co najmniej jedna droga 
komunikacyjna (stanowiąca drogę ewakuacyjną), prowadząca z Foyer (+1) do klatek 
ewakuacyjnych 

o Jeżeli w Projekcie Wykonawczym przyjęto dla niektórych elementów parametry wyższe niż to 
określają normy oraz poprzedzające opracowania projektowe, za wiążące należy uznać parametry 
określone w Projekcie Wykonawczym. 

o Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z 
materiałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 
aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 
uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek 
uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

o Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja 
wykonawcza. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia 
konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyższe opracowania winny być 
przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne 
opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego i 
nadzorowi autorskiemu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na 
harmonogram prowadzenia robót; 

o Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem 
przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i 
stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. 
Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

o W trakcie trwania robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Inspektorem nadzoru i 
biurem projektów wszelkich ewentualnych zmian wprowadzonych do Projektu oraz prowadzić 
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inwentaryzację i dokumentację powykonawczą  każdej branży. Przez dokumentację 
powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny 
stan zrealizowanych robót budowlanych; 

o Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych 
w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania Projektantom oraz Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż 
przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest 
zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w 
odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości 
jasnej oceny jego rozwiązania i ewentualnej aprobaty przedstawionych rozwiązań. 

o Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany 
będzie zakup określonych ilości materiałów; 

o Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek i wzorów poszczególnych materiałów do 
akceptacji u Inwestora i Architekta. 

o Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny 
koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie nie krótszym niż 30 dni 
przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu. 

o Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami 
własnymi Wykonawcy. 

o Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych 
pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi określone w dokumentacji projektowej co do 
funkcji i być co najmniej równorzędne. 

o Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do 
starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do 
wskazanego zakresu 

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację międzybranżową 
 

13. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony system (urządzenia i instalację) na okres minimum 36 
miesięcy od daty odbioru systemu,  

 
14. Wykonawca będzie dokonywał w okresie gwarancyjnym wszystkich wymaganych warunkami 

technicznymi czynności serwisowych (przegląd roczny, półroczny i dwa kwartalne) przeglądów i 
instalacji SUG (stałego urządzenia gaśniczego). Wszystkie koszty związane z wykonaniem tych 
czynności w okresie gwarancji na system gaszący ponosi Wykonawca. 

 
15. Wykonawca zapewni utrzymanie w okresie gwarancyjnym rezerwy 58 zbiorników napełnionych 

środkiem IG-100 (ilość zbiorników dla największej strefy gaśniczej). Wszystkie koszty związane z 
wykonaniem tych czynności w okresie gwarancji na system gaszący ponosi Wykonawca. 

 
16. Zakres prac budowlanych wynikających z wprowadzenia instalacji gaszenia gazem obejmuje: 

 
o B.02.01 – Magazyn biblioteki na poziomie -2  

 

 Częściowy demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 

 likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu. 

 Wykonanie otworu na przejście rury z gazem w ścianie sąsiadującej z korytarzem 
k.G.02.16 w którym umieszczono butle z gazem. 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym 
pomieszczenia. 
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 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworów i rur odciążających. 

 Wykonanie otworów odciążających w ścianie wspólnej z pomieszczeniami 0.02.01, 
0.02.02, 0.02.03.  

 Wykonanie tranzytu rur od otworów odciążających poprzez w/w pomieszczenia do 
korytarza pod świetlikiem, dalej wyjście rurami do góry pod świetlik i wyprowadzenie rur 
na zewnątrz w bocznej ścianie świetlika. Zabezpieczenie otworów w ścianie świetlika 
siatką przeciw robakom, ocieplenie i wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej na zewnątrz 
ściany świetlika. 

 
o G.02.12 – Przygotowanie wystaw na poz. -2 

 

 Likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu. 

 Wykonanie otworu na przejście rury z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem 
G.02.11. Wykonanie tranzytu rury z gazem w pomieszczeniu G.02.11. 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem  

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworów i rur odciążających. 

 Wykonanie otworów odciążających w ścianie wspólnej z korytarzem po świetlikiem  

 Wykonanie tranzytu rur od otworów odciążających do korytarza pod świetlikiem, dalej 
wyjście rurami do góry pod świetlik i wyprowadzenie rur na zewnątrz w bocznej ścianie 
świetlika. Zabezpieczenie otworów w ścianie świetlika siatką przeciw robakom, ocieplenie 
i wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej na zewnątrz ściany świetlika. 

 
o G.02.11 – Przygotowanie wystaw na poziomie -2 

 

 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem 
korytarza k.G.02.16 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym 
pomieszczenia. 

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworów i rur odciążających. 

 Wykonanie otworów odciążających w ścianie wspólnej z korytarzem po świetlikiem  

 Wykonanie tranzytu rur od otworów odciążających do korytarza pod świetlikiem, dalej 
wyjście rurami do góry pod świetlik i wyprowadzenie rur na zewnątrz w bocznej ścianie 
świetlika. Zabezpieczenie otworów w ścianie świetlika siatką przeciw robakom, ocieplenie 
i wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej na zewnątrz ściany świetlika. 

 
o k.G.02.16 – korytarz z butlami z gazem 

 

 Częściowy demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 
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 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem 
do przedsionka prowadzącego do pomieszczenia k.T.02.01. 

 Wykonanie przepustów pożarowych w ścianach przedsionka.  

 Wykonanie otworów na przejście 6 rur doprowadzających gaz do pomieszczeń wystawy 
czasowej (G.0.04 i G.1.01) w stropie pomieszczenia k.T.02.01 

 Wykonanie tranzytu na przejście 6 rur doprowadzających gaz do pomieszczeń wystawy 
czasowej (G.0.04 i G.1.01) w stropie pomieszczenia k.T.02.01 

 Demontaż fragmentu elewacji zewnętrznej cokołu budynku (płyt cokołowych, 
podkonstrukcji płyt i izolacji cieplnej)      

 Wykonanie izolacji ocieplenia i izolacji wodnej rur prowadzących gaz do pomieszczeń 
wystawy czasowej.  

 Montaż butli z gazem w pomieszczeniu korytarza. 

 Montaż siatek ochronnych na butlach, zabezpieczających przed niepowołanym 
dostępem.   

 Wymiana drzwi bezklasowych w pomieszczeniach sąsiadujących z korytarzem k.T.02.01 
na drzwi o odporności ogniowej EI 30 minut.  

 Wykonanie tranzytu rur od otworów odciążających do korytarza pod świetlikiem, dalej 
wyjście rurami do góry pod świetlik i wyprowadzenie rur na zewnątrz w bocznej ścianie 
świetlika. Zabezpieczenie otworów w ścianie świetlika siatką przeciw robakom, ocieplenie 
i wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej na zewnątrz ściany świetlika. 

 Wykonanie tranzytu rur od butli do pomieszczeń G.02.11, G.02.12 i B.02.01. 

 Montaż sufitu podwieszonego. 

 Montaż fragmentu elewacji zewnętrznej cokołu budynku (płyt cokołowych, 
podkonstrukcji płyt i izolacji cieplnej)      

 
o G.0.04  – Wystawa czasowa na poziomie  0  

 

 Demontaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniu wystawy czasowej. 

 Likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu wystawy czasowej. 

 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie zewnętrznej budynku 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym  
pomieszczenia w części niższej i w suficie podwieszonym GK części wyższej. 

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu. 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia - wprowadzenie 
siłowników w 4 okna zlokalizowane w wyższej części dla zapewnienia 7,5 m2 otworów 
odciążających.   

 Wykonanie tranzytu rury z gazem do pomieszczenia G.1.01 nad sufitem podwieszonym 
części niższej i dalej nad witryną wewnętrzna od strony reprezentacyjnej klatki 
schodowej. 

 Wykonanie obudowy mostków ewakuacyjnych 3 i 4 wystawy zmiennej z przeszkleniem 
części stropy nad mostkami. Odporność na ciśnienie ścian, stropu i przeszklenia w stropie 
200 Pa. Odporność pożarowa ścian obudowy mostków  w klasie EI 30 min. Odporność 
pożarowa częściowo przeszklonego stropu obudowy mostków w klasie REI 30 min. 

 Wykonanie otryskaczowania mostków od wewnątrz. 

 Likwidacja drzwi na początku i na końcu mostka przy reprezentacyjnej klatce schodowej. 

 Montaż sufitów podwieszonych – wykonanie odtworzenie sufitu w części wyższej 
pomieszczenia. 
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o G.1.01 – Wystawa czasowa na poziomie +1 

 

 Wykonanie drzwi suwanych szklanych Dx03 w wejściu do pomieszczenia wystawy od 
strony kręconych schodów ze względu na brak szczelności.  

 Demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 

 Likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu. 

 Wykonanie otworu na przejście rury z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem 
korytarza k.A.1.35 -  

 Wykonanie doprowadzenia do szachtu technicznego rury z gazem, możliwe wykucie 
otworu dostępowego na czas realizacji. Po wykonaniu zamurowanie, otynkowanie i 
doprowadzenie do stanu z przed realizacji. 

 Wykonanie tranzytu rury z gazem nad sufitem podwieszonym korytarza k.A.1.35 – 
przejście pomiędzy szachtem technicznym a pomieszczeniem wystawy czasowej G.1.01. 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym 
pomieszczenia. 

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworów i rur odciążających - wykonanie dwóch otworów na przejście kanałów 
odciążających w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem korytarza holu  – klapa pożarowe 
od strony pomieszczenia i przepust pożarowy w klasie odporności ogniowej EI30. 

 Wykonanie / odtworzenie sufitu podwieszonego wystawy stałej. 

 Montaż sufitu podwieszonego nad korytarzem  
 

o I.2.03 – Magazyn eksponatów na poziomie +2  
 

 Demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 

 Likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu. 

 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem 
1.2.03. Wykonanie tranzytu rury z gazem w pomieszczeniu 1.02.03. 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym 
pomieszczenia. 

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworu  szlągu odciążającego. 

 Wykonanie 4 otworów odciążających w ścianie zewnętrznej budynku. 

 Wykonanie otworu odciążającego w ścianie zewnętrznej budynku dla pomieszczenia 
konserwacji 

 Wykonanie izolacji wodnej i cieplnej otworów odciążających w ścianie zewnętrznej.  

 Wykonanie /odtworzenie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 
 

o I.2.04 – Pom. konserwacji na poziomie +2  
 

 Sprawdzenie i ewentualne doszczelnienie okna w pomieszczeniu. 

 Demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 

 Likwidacja otryskaczowania w pomieszczeniu. 
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 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie sąsiadującej z  korytarzem 
k.I.2.01. Wykonanie tranzytu rur z gazem do pomieszczenia I.02.04. 

 Wykonanie rozprowadzenia instalacji gaszenia gazem ponad sufitem podwieszonym 
pomieszczenia. 

 Wykonanie systemów wczesnej detekcji oraz integracja tych systemów. 

 Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody w pomieszczeniu 

 Wykonanie instalacji wentylacji – usuwania gazu z pomieszczenia przy wykorzystaniu 
otworu  szlągu odciążającego. 

 Wykonanie otworu odciążającego w ścianie wspólnej z magazynem eksponatów. 

 Obróbka otworu blachą miedzianą i siatką miedzianą przeciwko owadom. 

 Montaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniu. 
 

o k.I.2.01 – korytarz z butlami z gazem 
 

 Wykonanie otworów na przejście rur z gazem w ścianie sąsiadującej z  pomieszczeniem  
I.2.03..  

 Montaż butli z gazem w pomieszczeniu korytarza. 

 Montaż siatek ochronnych na butlach, zabezpieczających przed niepowołanym 
dostępem.   

 Wymiana drzwi bezklasowych w pomieszczeniach sąsiadujących z korytarzem k.I.2.01 na 
drzwi o odporności ogniowej EI 30 minut.  

 Wykonanie tranzytu rur od butli do pomieszczeń. 
 

17. Zakres przebudowy instalacji gaśniczych w/w pomieszczeń przewiduje zastąpienie stałych urządzeń 
gaśniczych wodnych (tryskacze) stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi i obejmuje: 
 
o Stałe urządzenia gaśnicze gazowe dla ww. pomieszczeń. 

 

 Stanowisko nr 1: 

 4 butle, każda o pojemności 140 dm3 napełnione po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
174,1 kg) 

 4 przyłącza elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 4 zawory zwrotne 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 

 

 Stanowisko nr 2: 

 4 butle, każda o pojemności 140 dm3 napełnione po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
174,1 kg) 

 4 przyłącza elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 4 zawory zwrotne 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

 Stanowisko nr 3: 

 5 butli, każda o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
217,7 kg) 

 5 zaworów zwrotnych 
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 5 przyłącza elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

 Stanowisko nr 4: 

 3 zbiorniki sterujące 

 5 baterii zbiorników (oznaczonych literami a-e). 
 

  Stanowisko nr 4a: 

 8 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 348,2 
kg) 

 8 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 8 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 
 

 Stanowisko nr 4b: 

 8 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 348,2 
kg) 

 8 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 8 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 
 

 Stanowisko nr 4c: 

 14 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 609,4 
kg) 

 14 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 14 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 
 

 Stanowisko nr 4d: 

 16 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 696,5 
kg) 

 16 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 16 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 
 

 Stanowisko nr 4e: 

 12 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 522,4 
kg) 

 12 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 12 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 
 

 Stanowisko nr 5: 

 6 butli o pojemności 140 dm3 napełnionych po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 261,2 
kg) 

 6 przyłączy elastycznych, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 6 zaworów zwrotnych 
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 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

 Stanowisko nr 6: 

 3 butle, każda o pojemności 140 dm3 napełnione po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
130,6 kg) 

 3 przyłącza elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 3 zawory zwrotne 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

 Stanowisko nr 7a: 

 5 butli, każda o pojemności 140 dm3 napełnione po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
217,7 kg) 

 5 przyłączy elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 5 zaworów zwrotnych 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

 Stanowisko nr 7b: 

 2 butle, każda o pojemności 140 dm3 napełnione po 43,53 kg środka gaśniczego (razem 
87,1 kg) 

 2 przyłącza elastyczne, łączące zbiorniki z kolektorem, 

 2 zawory zwrotne 

 kolektor zbiorników, łącznik ciśnieniowy, mocowanie. 

 zbiornik sterujący z wyzwalaczem elektromagnetycznym i ręcznym 
 

o System sterowania ww. urządzeniami gaśniczymi gazowymi. 
 

 centrala sterowania gaszeniem, 

 czujki multisensorowe dymu i ciepła, 

 podświetlane panele ostrzegawcze (drzwiowe) , 

 przyciski uruchamiania ręcznego „START gaszenia, 

 przyciski „STOP” wstrzymujące gaszenie, 

 przyciski blokady automatycznego gaszenia, 

 czujnik spadku ciśnienia, 

 łączniki ciśnieniowe potwierdzające wypływ środka gaśniczego, 

 elektromagnesy zaworów butlowych. 
 

o System wczesnej detekcji dymu i gazów w pomieszczeniach gaszonych (czujki zasysająco-
próbkujące) wraz z wizualizacją 

o Sterowanie klapami ppoż. oraz siłownikami wentylacji odciążającej. 
o Sterowanie instalacją przewietrzającą 
o Przekazywanie sygnałów z SSG do systemu SSP oraz pośrednio (poprzez SSP budynku) współpraca 

z systemem wentylacji bytowej budynku. 
o Przekazywanie sygnałów z SSG do systemu BMS 
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18. Zakres przebudowy instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających 
na celu przygotowanie pomieszczeń do wymogów technicznych i formalnych umożliwiających ich 
poprawne funkcjonowanie po dokonanym usunięciu w w/w pomieszczeniach istniejącej ochrony 
pomieszczeń za pomocą instalacji tryskaczowej i wprowadzenie na jej miejsce ochrony systemem 
gaszenia gazem. Ma to na celu usunięcie zagrożenia zalania tych pomieszczeń wodą. W szczególności 
dotyczy to: 
 
o Wykonania otworów odciążających,  
o Uzupełnienia uszczelnień pomieszczeń 
o Wykonania otworów transferowych (w zakresie branży architektonicznej). 
o Demontażu określonych fragmentów rurociągów i główek tryskaczowych,  
o Montażu dodatkowych klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych,  
o Montażu klap pożarowych na kanałach odciążających, 
o Wykonania szczelnych tac zabezpieczających rurociągi przebiegające tranzytem przez 

pomieszczenia gaszone gazem (wraz z systemem monitoringu wycieku),  
o Korekty prowadzenia i wymiarów istniejących fragmentów instalacji 
o Wprowadzenie sterowań wszystkich dodanych klap odcinających i odpowiednie rozbudowanie i 

uzupełnienie algorytmów sterowań dla klap istniejących i istniejących urządzeń wentylacyjnych w 
BMS wraz z wyprowadzeniem sygnałów z czujników wody w tacach zabezpieczających 

 

19. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych prac 
mających na celu przygotowanie pomieszczeń do wymogów technicznych i formalnych 
umożliwiających ich poprawne funkcjonowanie wprowadzeniu ochrony systemem gaszenia gazem. W 
szczególności dotyczy to: 
 
o Wykonanie zasilania Centralki systemu gaszenia gazem 
o Wykonanie instalacji wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem 
o Wykonanie połączeń kablowych Centrali Sterowania Gaszeniem 
o Wykonanie podłączeń urządzeń wykonawczych wentylacji odciążającej 
o Wykonanie podłączeń klap na wentylacji bytowej 
o Wykonanie zasilania zasilaczy klap pożarowych 
o Wykonanie zasilania stacji do wizualizacji zasilania 
o Zmiana algorytmu działania drzwi automatycznych znajdujących się na drodze ewakuacji do 

wystawy czasowej na poziomie +0 oraz drzwi automatycznych do wystawy czasowej na poziomie 
+1 

o Montaż nowej bramki na wyjściu ewakuacyjnym oraz jej podłączenie do istniejącego systemu 
bramek w zakresie zasilania, IT oraz ich wpięcie w system SSP 

o Zmiana lokalizacji istniejących czujek ppoż. w obrębie przebudowywanych mostków (do 
przestawienia są dwie czujki optyczno temperaturowe),  

o Połączenie centrali gaszenia gazem z centrala PPOŻ budynku poprzez moduły we/wy. 
Przewidziano zabudowę 8 nowych modułów wej. FLM-420-I8R1 które otrzymują  dane z centrali 
CSG do centrali SSP budynku, 

o Wykonanie monitorowań dla potrzeb przełączania klap ppoż. na wentylacji bytowej, Wykonawca 
przewidzi dodatkowe moduły dla potrzeb monitorowania klap na wentylacji bytowej - dołożenie 
nowych modułów wej. FLM-420-I8R1 dla potrzeb monitorowania stanu klap ppoż, 

o Wykonanie sterowań dla potrzeb przełączania klap ppoż. na wentylacji bytowej,  
o Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, sterowanego czujkami ruchu w zabudowie mostków, 

będących częścią budynkowych dróg ewakuacyjnych 
o Przeniesienie istniejących opraw oświetlenia awaryjnego w przestrzeń zabudowy mostków 
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o Instalacja nowych głośników DSO w przestrzeni zabudowy mostków 
o Instalacja nowych czujek instalacji sygnalizacji pożaru i ich wpięcie w istniejące pętle systemu SSP 

oraz przeprojektowanie centrali SSP zgodnie z matrycą sterowań 
o Odtworzenie istniejącej kamery CCTV w przestrzeni zabudowy mostka z jej wymianą ze 

stacjonarnej na kopułową i przedłużeniem brakujących odcinków kabla 
o Wykonanie instalacji detekcji wycieku wody wraz z dostarczeniem wszystkich elementów 

niezbędnych do prawidłowego działania. Montaż centralki monitorującej w pomieszczeniu BMS. 
Centralka wyposażona w moduł GSM 

o Wprowadzenie w systemie BMS sterowań wszystkich dodanych klap odcinających, oraz 
odpowiednie rozbudowanie algorytmów sterowania dla klap istniejących, nowoprojektowanych 
oraz wentylatorów. Wprowadzenie modyfikacji w systemie wizualizacji BMS polegającej na 
dołożeniu instalacji detekcji wycieku wody oraz wizualizacji dodatkowych klap ppoż.  

o Rozbudowa systemu BMS o dodatkowe moduły z wejściami i wyjściami cyfrowymi TAC Xenta  422 
o Przeprogramowanie systemu BMS dla potrzeb instalacji przewietrzania po wyzwoleniu gazu w 

taki sposób aby po wyzwoleniu gazu istniała możliwość rączego załączania z systemu BMS 
instalacji przewietrzania danego pomieszczenia. 

o Zaktualizowanie wizualizacji dla nowych 9 klap ppoż oraz zaktualizowanie wizualizacji dla nowych 
połączeń centrali CSG z centralą SSP budynku w systemie KOMPLEX 

o Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wykonujący czynności niezbędne do 
wykonania przedmiotowego zamówienia, a w szczególności Kierownik robót, zatrudnieni byli w 
oparciu o umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w skutkować będzie, obok 
odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności 
wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia czy z w.w osobami zawarto 
umowy o pracę.  

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2 

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

9. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom  

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 
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Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi 
wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 

a) nie mniej niż 10 prac instalacyjnych w zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o wartości nie 
mniejszej niż 200 000 PLN (netto) każda; 

b) nie mniej niż 3 roboty budowlano instalacyjne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN 
(netto) każda 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: 

3.1.  w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń 

3.2. w zakresie potencjału technicznego:  

narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem konieczności rozbudowy i modernizacji istniejących w budynku 
zamawiającego następujących systemów: 

- System sygnalizacji pożaru BOSCH 
- Instalacja SUG Tryskacze zgodnie z normą VdS 
- BMS TAC Vista – Schneider 
- DSO BOSCH – dźwiękowy system ostrzegawczy 
- System wizualizacji pożarowej KOMPLEX 
- CCTV BOSCH – system telewizji dozorowej 
- SKD  BOSCH – system kontroli dostępu 

Dodatkowo ograniczeniem wyboru rozwiązań jest sama Decyzja Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
która odnosi się tylko i wyłącznie do konkretnych rozwiązań technicznych. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  tj.  

a) posiadają ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu 
na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)  

b) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania 
w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z 
wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1.  
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4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z 
wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez 
wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających stosowne 
uprawnienia, potwierdzający że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia); 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót, 
potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia 
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia); 

Do wykazu należy załączyć dokumenty/dowody potwierdzające, że roboty te zostały zrealizowane 
należycie. 

4) kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię informacji banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków – która potwierdzi spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie 
i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ((zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia); 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 

c) informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte jest w 
treści Załącznika - Wzór formularza o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), a jeżeli wykonawca 
należy do grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy; zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty (lub wnioski) w tym samym postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i 
dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 2: 

1) lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

6. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach 
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę 
stosuje się kurs z pierwszego poniedziałku roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu 
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów 
dotyczących: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

9. Oświadczenia wymienione w ust. 1 1) i ust. 2 1) należy złożyć w formie oryginału, natomiast pozostałe 
dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub  

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@polin.pl  

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania.  

3. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa należy 
uzupełnić (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału wystawionego przez osobę upoważnioną 
do reprezentacji wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Postępowanie oznaczone jest znakiem ADM.271.53.2015. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

1. Składając ofertę każdy Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu zobowiązany będzie wnieść 
wadium. 

2. Kwota wymaganego wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

3. Szczegółowe informacje nt. wadium zawarte będą w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom 
zaproszonym do składania ofert. 

Rozdział 9 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Muzeum Historii Żydów Polskich przy 
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (sekretariat III piętro). 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 13 stycznia 2016 r. do godz. 10:00. 

Miejsce otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: sala konferencyjna w siedzibie 
Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. 

Termin otwarcia wniosków 13 stycznia 2016 r. godz. 10:15. 

mailto:przetargi@polin.pl
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Rozdział 12 
Kryteria oceny wniosków 

1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert. 

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą ocenę przyznaną 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 poniżej. 

3. Do składania ofert Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, przy 
czym punkty te zostaną przyznane za roboty ujęte w Wykazie wykonanych robót, przedstawionym przez 
Wykonawcę, spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu i których realizacja została 
udokumentowana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Punkty zostaną 
przyznane w następujący sposób: 

1) za każdą robotę (powyżej 10), polegającą pracach instalacyjnych w zakresie instalacji SUG Gaszenie Gazem o 
wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto, Wykonawca otrzyma 1 pkt; łącznie jednak nie więcej niż 10 pkt.; 

4.  W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności 
decydować będzie łączna wartość wykonanych zamówień ujętych w „Wykazie wykonanych robót”; wśród tych 
Wykonawców, którzy otrzymali tą samą liczbę punktów, wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i 
przedstawił w „Wykazie wykonanych robót” roboty o największej łącznej wartości, a kolejne niższe lokaty 
zajmą Wykonawcy, którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie zamówienia na niższe łącznie kwoty 
(uszeregowane malejąco). 

Rozdział 13 
Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej  Zamawiający zastosuje kryteria:  

a) cena wykonania zamówienia  (4 etapy łącznie) - 60 % 
b) Termin realizacji (4 etapy łącznie)- 20 % 
c) Długość okresu gwarancji- 10 %  
d) Roczny koszt wykonywania w okresie gwarancyjnym wszystkich wymaganych warunkami 

technicznymi czynności serwisowych i przeglądów instalacji SUG wraz z utrzymaniem rezerwy 
58 zbiorników Gaszenie Gazem - 10 % 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto 
oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏𝑎𝑑
∗ 60𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

Kryterium „Termin realizacji” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie łącznej 
ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

𝑇 =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑏𝑎𝑑
∗ 20𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 



  
 
 
 
 

 

21 

 

Tmin – oznacza najniższy termin realizacji; 

Tbad – oznacza okres zaproponowany w badanej ofercie; 

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

Kryterium „Długość okresu gwarancji” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie 
okresu gwarancji. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

𝐺 =
𝐺𝑏𝑎𝑑

𝐺𝑚𝑎𝑥
∗ 10𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Gmax – oznacza najdłuższy zaproponowany termin gwarancji; 

Gbad – oznacza termin gwarancji zaproponowany w badanej ofercie; 

G – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

Kryterium „Roczny koszt wykonywania w okresie gwarancyjnym wszystkich wymaganych warunkami 
technicznymi czynności serwisowych i przeglądów instalacji SUG wraz z utrzymaniem rezerwy 58 zbiorników 
Gaszenie Gazem” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie rocznego koszty 
wykonywania w okresie gwarancyjnym wszystkich wymaganych warunkami technicznymi czynności 
serwisowych i przeglądów instalacji SUG wraz z utrzymaniem rezerwy 58 zbiorników Gaszenie Gazem. Ocena 
punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

𝑅 =
𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑏𝑎𝑑
∗ 10𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Rmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę za roczny koszt; 

Rbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie; 

R – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uzyskaną poprzez 
zsumowanie w.w kryteriów. 

 

Rozdział 14 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1.  Zamawiający wymagał będzie od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie.  

2.  Szczegółowe informacje nt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte będą w SIWZ, która 
zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

 


