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Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie wyposażenia sali wystaw czasowych na potrzeby Muzeum
Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Kompletna dostawa powinna zawierać:
1) wykonanie wszystkich wskazanych elementów zgodnie z OPZ,
dokumentacją projektową i zgodnie z zestawieniem ilościowym;
dokumentację rozpatrywać łącznie
2) zakup wskazanego wyposażenia oświetleniowego i multimedialnego
zgodnie ze specyﬁkacją i zestawieniem ilościowym;
3) wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem;
4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu
użytkowania i sposobu magazynowania elementów systemu;
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
urządzeń i aplikacji.

Ogólne wytyczne:
1) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych
rysunków technicznych we wskazanym w dokumentacji zakresie.
Rysunki techniczne należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego
w okresie 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.
2) Prace należy wykonać w taki sposób, aby w przyszłości była
możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy.
3) Wykonawca musi zapewnić minimum 24 miesięczny okres
gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
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Transport i montaż:
1) Transport elementów, czasowe składowanie oraz prace budowlane są
możliwe tylko, gdy Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, a cały
obszar prac powinien być wygrodzony i zabezpieczony.
2) Dostęp do przestrzeni sali wystaw czasowych będzie wymagał
uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy. Przestrzenie Muzeum,
w tym przestrzenie wystawy objęte są całodobowym dozorem
i monitoringiem.
3) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (np. spawanie,
cięcie, lutowanie, zgrzewanie, malowanie farbami z
rozpuszczalnikami łatwopalnymi) można wykonywać tylko na
zewnątrz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim
zgłoszeniu i uzyskaniu zgody na wykonywanie tego typu prac.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swój koszt
podłóg, ścian, suﬁtów oraz instalacji przed zanieczyszczeniem i
ewentualnym uszkodzeniem. Kolor ścian pomieszczenia, a
szczególnie suﬁtu (stropów i podciągów) to RAL 7024.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt
wszelkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku jego działań w
budynku i jego otoczeniu.
6) Z uwagi na posadzkę wylewaną z mikrobetonu i cienki strop we
wszystkich wymienionych pomieszczeniach nie ma możliwości
mocowania elementów do podłogi ani do stropu. Montaż jest
możliwy wyłącznie do słupów i podciągów żelbetowych.
7) Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie materiałów,
narzędzi i urządzeń Wykonawcy wewnątrz budynku i nie ponosi
odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Wykonawcę.
8) Zamawiający zapewnia dostęp do sanitariatów i mediów takich jak
woda i prąd w miejscach przez niego wskazanych.
9) Dostawy elementów zostaną uprzednio uzgodnione z
Zamawiającym w zakresie terminu i sposobu dostarczenia oraz
wniesienia. Pomieszczenie sali wystaw czasowych znajduje się na
parterze budynku Muzeum.
10) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych, z których będzie korzystał, a także do utylizacji
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wszelkich materiałów opakowaniowych i zabezpieczających
potrzebnych do realizacji zamówienia.

Lista załączników w zakresie systemu wyposażenia sali:

0.1_MPS_kosztorys_ekspozycja.pdf
0.2_MPS_przedmiar_ekspozycja.pdf
0.3_MPS_OPZ_ekspozycja.pdf
0.4_MPS_projekt_ekspozycja.pdf
1.1_MPS_aranzacja_laczona.pdf
1.1_MPS_aranzacja_multimedialna.pdf
1.2_MPS_aranzacja_klasyczna.pdf
2.0_MPS_kratownica suﬁtowa_rzut.pdf
2.1_MPS_kratownica suﬁtowa_detal.pdf
3.0_MPS_uklad karniszy.pdf
4.0_MPS_kaseton_lokalizacja.pdf
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