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OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Numer ogłoszenia: ZP-6/2022; data sporządzenia: 8.04.2022 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1229 ze zm.). 

 

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: art. 37a ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 

00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 6295271, przetarg@muzeumwp.pl. 

I. 2) Strona internetowa zamawiającego: www.bip.muzeumwp.pl 

I. 3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Konserwacja sprzętu ciężkiego w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej 

siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację sprzętu ciężkiego ze zbiorów MWP w 

związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska 

Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: 

1) Część nr 1: Konserwacja następujących zabytków: armata brytyjska 60-funtowa 

nr inw. MWP 32850, haubica ciężka wz. 1917 155mm nr inw. MWP 51870, karabin 

maszynowy 13,2mm Hotchkis nr inw. MWP 32470*, 20mm armata Oerlikon nr inw. 

MWP 32465*, armata dywizyjna ZIS-3 kal. 76,2mm nr inw. MWP 51877/1, pocisk 

„Karl” 600mm nr inw. MWP W.38225, przodek armaty ppanc wz.1936 nr inw. MWP 

57161, skrzynia amunicyjna nr inw. MWP 43688*, koła od przodka nr inw. MWP 

58302, MWP W.79223  

2) Część nr 2: Konserwacja pojazdu rozpoznawczego Humber nr inw. MWP 46528*, 

2 części łoża od armaty fortecznej wydobytego podczas prac budowlanych na 

Cytadeli. 

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiący Załączniki nr 1 do Ogłoszenia. 
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II.4) Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we 

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 50800000-3 Różne usługi w zakresie 

napraw i konserwacji 

II.5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

5.12.2022 r. 

 

III. PROCEDURA 

III.1) PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 37a – 37d ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapytania ofertowe. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac wskazanych ramowych 

zakresów prac konserwatorskich,a także:  

1) przedstawienie skróconych programów konserwatorski dla każdego zadania z 

wykazem  materiałów i technologii podlegający akceptacji MWP; 

2) dokumentacja fotograficzna przed konserwacją w świetle dziennym, 

3) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po  

   konserwacji, 

4) wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w  

  formie drukowanej  (3 egzemplarze) i cyfrowej. 

 

Część nr 1 

 

1. Armata brytyjska 60-funtowa – MWP 32850 – park przed MWP – drobne 

retusze i uzupełnienia i transport pod dach na Cytadelę.   

2. Haubica ciężka wz.1917 kal.155mm – MWP 51870 – park przed MWP –  

drobne retusze i uzupełnienia i transport pod dach na Cytadelę. 

Zakres prac konserwatorskich przy obu wyżej wymienionych armatach: 

1) Demontaż armat z transportem w miejsce prowadzenia prac 

konserwatorskich. 

2) Przegląd zdemontowanych elementów, jeśli będą tego wymagały 

drobne zabiegi usuwające rdzę wraz z jej pasywacją. 

3) Konieczne retusze i uzupełnienia malarskie. 

4) Ewentualne uzupełnienia w osprzęcie. 

5) Jeśli to możliwe – usprawnienie i przesmarowanie mechanizmów 

ruchomych. 

6) Montaż armat z ich transportem we wskazane miejsce na terenie 

Warszawy. 

 

3. Podwójnie sprzężony karabin maszynowy 13,2mm Hoctkiss z ORP 

Błyskawica MWP 32470* - sala PSZ – wymaga przemalowania i drobnych 

prac konserwatorskich.  

4. 20mm armata plot. Oerlikon z ORP Błyskawica MWP 32465* - sala PSZ – 

wymaga przemalowania i drobnych prac konserwatorskich. Zakres prac 

konserwatorskich przy obu wyżej wymienionych armatach: 

1) Demontaż armat z transportem w miejsce prowadzenia prac  

konserwatorskich. 

2) Przegląd zdemontowanych elementów, usunięcie farby z miejsc, w 

których jest zbędna. 
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3) Odtworzenie oryginalnego malowania  zabytków w uzgodnieniu z 

pracownikami MWP. 

4) Ewentualne uzupełnienia w osprzęcie (jeśli to możliwe). 

5) Jeśli to możliwe – usprawnienie i przesmarowanie mechanizmów 

ruchomych. 

6) Montaż armat z ich transportem we wskazane miejsce na terenie 

Warszawy. 

 

5. Armata dywizyjna ZIS-3 kal. 76,2mm z Berlińskiego Pułku Artylerii lekkiej 

z 1 DP im. Tadeusza Kościuszki – nr inw. MWP 51877/1 

Zakres prac konserwatorskich przy  wyżej wymienionej armacie: 

1) Demontaż armaty i jej transport w miejsce prowadzenia prac 

konserwatorskich. 

2) Weryfikacja stanu zachowania armaty i jej obecnego wyposażenia. 

3) Oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc korozji (punktowo) 

4) Umycie poszczególnych elementów armaty. 

5) Jeśli to możliwe – usprawnienie i przesmarowanie mechanizmów  

    ruchomych. 

6) Ewentualne uzupełnienia w osprzęcie armaty. 

7) Montaż armaty z jej  transportem we wskazane miejsce na terenie  

    Warszawy. 

 

6. Pocisk 600mm moździerz „Karl” – park przed MWP W.38225  – 

konserwacja i transport pod dach na Cytadelę.  

Zakres prac konserwatorskich przy  wyżej wymienionym zabytku: 

 

1) Przewiezienie pocisku w miejsce prowadzenia prac konserwatorskich. 

2) Mechaniczne oczyszczenie pocisku ze starej farby oraz korozji. 

3) Zabezpieczenie (pasywacja) miejsc korozji. 

4) Pomalowanie pocisku na kolor uzgodniony z pracownikami MWP. 

5) Zabezpieczenie miejsc mosiężnych. 

6) Transport pocisku we wskazane miejsce na terenie Warszawy 

 

7. Przodek armaty ppanc. wz. 1936 MWP 57161 + skrzynia amunicyjna MWP 

43688* + 2 różne koła MWP 58302* i W.79223 – konserwacja, ewentualne 

scalenie i transport pod dach na Cytadelę 

 

Zakres prac konserwatorskich przy  wyżej wymienionych zabytkach: 

 

1) Przewiezienie zabytków w miejsce prowadzenia prac konserwatorskich. 

2) Umycie zabytków oraz oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc korozji 

(punktowo). 

3) Scalenie i uzupełnienie zabytku (w miarę możliwości technicznych). 

4) Pokrycie zabytku warstwą zabezpieczającą. 
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5) Transport zabytku we wskazane miejsce na terenie Warszawy. 

 

Część nr 2 

 

1. Pojazd rozpoznawczy Humber MWP 46528* - Sadyba – wymaga inwentaryzacji 

pojazdu i posiadanego przez nas osprzętu, pojazd sprawny, drobne prace 

konserwatorskie, malowanie. 

 

Zakres prac konserwatorskich przy wyżej wymienionym zabytku: 

1) Weryfikacja obecnego stanu zachowania pojazdu (zabytku). 

2) Przegląd i ewentualne naprawy wszystkich istotnych układów technicznych  

pojazdu. (wymiany płynów technicznych) 

3) Usunięcie i zabezpieczenie ewentualnych miejsc korozji. 

4) Pomalowanie pojazdu na kolor uzgodniony z pracownikami MWP. 

5) Naniesienie uzgodnionych i zaakceptowanych oznaczeń taktycznych 

6) Transport zabytku we wskazane miejsce na terenie Warszawy. 

 

2. Łoże armaty fortecznej wykopane podczas prac budowlanych na Cytadeli 

Warszawskiej – konserwacja oraz próba prostowania.  

Zakres prac konserwatorskich przy wyżej wymienionym zabytku: 

1) Weryfikacja obecnego stanu zachowania (zabytku). 

2) Umycie i oczyszczenie z ziemi. 

3) Mechaniczne oczyszczenie z rdzy. 

4) Pasywacja i zabezpieczenie oczyszczonych elementów, 

5) Próba wyprostowania powyginanych elementów. 

6) Próba identyfikacji zabytku. 

7) Powierzchniowe zabezpieczenie oczyszczonego i wyprostowanego 

zabytku. 
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