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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Numer ogłoszenia: ZP-1/2022; 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. 37d 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 Czołgu lekkiego Vickers E 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 pierwszy etap konserwacji czołgu lekkiego Vickers E. 

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiący Załączniki nr 1 do Ogłoszenia. 

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV): 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

II.4) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

31.05.2022 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 
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IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

IV.1) Data udzielenia zamówienia 1.03.2022 r. 

IV.2) Nazwa i adres wykonawców, którym udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Artur Zys, wykonującym działalność gospodarczą pod adresem 

Pławce 5A, 63-000 Środa Wielkopolska. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czołg lekki Vickers E nr inw. MWP 69148  - II etap - (zabytek znajduje się w Muzeum 

Broni Pancernej w Poznaniu) – konieczność wykonania konserwacji połączonej  

z rekonstrukcją. Konieczność pozyskania kilku oryginalnych dostępnych na rynku 

części. 

 

1) Dokładne oględziny wieży czołgu Vickers E. 

2) Wykonanie spisu brakujących elementów. 

3) Montaż elementów osłon wizjerów przekazanych przez MWP. 

4) Wykonanie kopii brakujących elementów wieży: jarzma armaty wraz z osłoną 

oraz lufą. 

5) Obróbka mechaniczna odlanych elementów i spasowanie jarzma armaty. 

6) Mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych                       

i zewnętrznych wieży. 

7) Odtłuszczenie powierzchni wieży. 

8) Zabezpieczenie antykorozyjne wieży podkładem reaktywnym. 

9) Montaż wieży w kadłubie czołgu. 

10) Malowanie całości czołgu:  

a) 1x podkład reaktywny,  

b) 1x podkład akrylowy, 

c) 1x farba nawierzchniowa farbą   w podanym kolorze wg wzornika). 

11) Transport czołgu do Warszaw po zakończeniu i odbiorze prac w 

wyznaczonym terminie 

Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i 

fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja musi zostać przekazana do Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie w formie drukowanej i elektronicznej. 
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