
Niniejszy dokument zawiera istotne postanowienia, które zawarte zostaną w umowie lub ich opis, a 

jednocześnie nie wynikają z zapisów SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu.  

 

1. Zamawiający dopuszcza rozliczanie etapowe inwestycji, jednak etapy te muszą dokładnie 

odzwierciedlać pozycje kosztorysowe i określać ich konkretny termin zakończenia.  

2. Prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem ustalonym z wybranym wykonawcą 

przed zawarciem umowy, przy założeniach: 

a. Obecne pomieszczenie kasy działa tylko do momentu zbudowania i uruchomienia 

nowej kasy zgodnie z projektem.  

b. Nie można wykonywać prac rozbiórkowych obecnej kasy bez wcześniejszego odbioru 

nowej, w pełni wyposażonej kasy wraz z wszystkim niezbędnymi do jej prawidłowego 

działania elementami.  

c. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wszelkie prace skutkujące wyłączeniem 

prądu lub przerwaniem, a także częściowym wyłączeniem, pracy jakichkolwiek 

systemów bezpieczeństwa w godzinach od 18:00 do 9:00 lub w poniedziałki – jeśli 

dotyczy to tylko systemów bezpieczeństwa (BMS, PPOŻ, SSWiN, CCTV)  

d. Wykonawca przerwy w działaniu jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa 

(przewidziane i takie, które można przewidzieć) zgłasza co najmniej 24h przed faktem 

wskazanej w umowie osobie i tylko po uzyskaniu pisemnej (także poprzez e-mail lub 

SMS) zgody może przystąpić do tych prac.  

e. Niezgłoszenie prac w przewidzianym wyżej terminie nie stanowi podstawy do 

przedłużenia terminu realizacji zadania.  

f. Wykonawca musi uwzględnić w terminie fakt, że nowa szatnia będzie stała w miejscu 

gdzie obecnie znajduje się pomieszczenia kasy i dopiero po kompletnym demontażu i 

zakończeniu prac elektrycznych oraz niskoprądowych może przystąpić do montażu 

szafek szatni i ekranów tam przewidzianych.  

g. Przeniesienie kasy i sklepiku do nowego pomieszczenia może odbyć się w każdym 

tygodniu inwestycji tylko w czasie od niedzieli (godz.18:00) do wtorku (godz.9:00) i 

leży po stronie Zamawiającego. Funkcjonowanie nowej kasy nie może być po 

przeniesieniu niczym zakłócone w związku z realizacją kolejnych etapów.  

h. Wszelkie prace muszą być wykonywane z uwzględnieniem konieczności swobodnego 

przechodzenia pracowników i gości Muzeum, a także innych uczestników ruchu w 

holu głównym budynku z uwzględnieniem obecnie panujących podziałów 

użytkowych i funkcjonalnych holu – hol użytkowany jest wspólnie z liceum, które 

znajduje się w tym samym budynku. Istnieje możliwość wygrodzenia kolejnych 

przestrzeni holu w celu prowadzenia prac i w ocenie Zamawiającego nie będzie to 

rodzić kłopotów z realizacją zadania. 

3. Termin realizacji, termin gwarancji, warunki gwarancji, warunki zmiany umowy, 

podwykonawstwo – zgodnie z SIWZ i/lub ogłoszeniem o zamówieniu oraz ofertą wykonawcy. 

 


