
 

 

Sprawa nr DZP/282-17/18/19         Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych 

Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr sprawy: DZP/282-17/18/19” 

 

HARMONOGRAM BUDOWY WYSTAWY 

Etap I: Opracowanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego: 

1) rysunków technicznych określających rozmieszczenie poszczególnych elementów 

zabudowy w konkretnych pomieszczeniach oraz punkty kotwienia wraz z opinią osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

potwierdzającą, że zastosowana metoda mocowania zapewnia stabilność wszystkich 

elementów zabudowy i bezpieczeństwo użytkowania; 

2) projektu technicznego systemu zabezpieczeń elektronicznych; 

3) projektu oświetlenia wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia ogólnego; 

4) projektu elementów graficznych (wydruków wielkoformatowych fotografii, plansz z 

tekstami objaśniającymi oraz podpisów do obiektów) 

trzy tygodnie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Finansowo-

Rzeczowego, o którym mowa w § 4 Projektu Umowy, część wynagrodzenia, która zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 2%. 

Etap II: Montaż elementów zabudowy –dziesięć tygodni od dnia zatwierdzenia i odbioru 

przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I, część wynagrodzenia, 

która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 50%. 

Etap III - dwa tygodnie od dnia odbioru przez Zamawiającego Etapu II: 

a - dostawa urządzeń multimedialnych (możliwa do wykonania także w ramach etapu II) - 

cześć wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 5%  

b - montaż i podłączenie urządzeń multimedialnych- cześć wynagrodzenia, która zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego maksymalnie 15% 
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Etap IV -  cztery tygodnie od dnia odbioru przez Zamawiającego Etapu III: 

a) Współpraca przy instalacji treści multimedialnych dostarczonych przez innego wykonawcę 

działającego na zlecenie Zamawiającego, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona 

przez Zamawiającego: maksymalnie 18% 

b) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 20 osób wskazanych przez 

Zamawiającego, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: 

maksymalnie 2% 

c) Opracowania dokumentacji powykonawczej (obejmującej w szczególności: opis 

zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, stosowne rzuty i przekroje, schematy instalacji 

oraz wskazanie sposobów i miejsc kotwienia), część wynagrodzenia, która zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 8% 

Po zakończeniu realizacji Etapu IV zostaną przeprowadzone czynności odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 


