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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Numer ogłoszenia: ZP-10/2022; data sporządzenia: 6.09.2022 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 2022 r.  

poz. 1710). 

 

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 Renault TSF nr inw. MWP 69150* oraz czołgu PzBef.Wg III K  

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: 

1) Część nr 1: Konserwacja czołgu Renault TSF nr inw. MWP 69150*,  

2) Część nr 2: Konserwacja oraz rekonstrukcja czołgu PzBef.Wg III K, 

w związku z przygotowaniem ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum Wojska 

Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji 

zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załączniki nr 1 do 

Ogłoszenia. 

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. 
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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. 

 

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 
Część nr 1 i 2:  
IV.1) Data udzielenia zamówienia 19.07.2022 r.  
IV.2) Firma oraz adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:  
Fundacja Pro Militaris, ul. Konduktorska 20/11, 00-775 Warszawa 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ NR 1 

 

Zakres prac konserwatorskich przy czołgu Renault TSF nr inw. MWP 69150* 

1. Inwentaryzacja elementów. 

2. Usunięcie i zabezpieczenie miejsc korozji. 

3. Złożenie bryły. 

4. Rekonstrukcja brakujących elementów pancerza przedziału załogi. 

5. Wykonanie stelaża w kształcie układu jezdnego (drewno, metal) na który nałożone 

będą oryginalne gąsienice. 

6. Montaż przekładni bocznych i osprzętu wymontowanych z Renault FT. 

7. Rekonstrukcja dwóch wózków jezdnych (z oryginalnych elementów CWS i ogniw 

CWS/Renault FT). 

8. Renowacja gąsienic i odtworzenie brakujących elementów (ostrogi i sworznie). 

9. Pomalowanie reaktywną farbą podkładową (bezbarwną) oraz naniesienie 

kamuflażu w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem MWP. 

10. Transport zabytku we wskazane miejsce na terenie Warszawy. 

 

CZĘŚĆ NR 2 

 

Zakres prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych przy czołgu PzBef.Wg III K : 

1. Demontaż konieczny elementów wyposażenia wewnętrznego. 

2. Przegląd i inwentaryzacja elementów zachowanych w magazynie. 

3. Usunięcie korozji wraz z jej pasywacją. 

4. Rekonstrukcja brakujących zewnętrznych elementów pancerza przedziału załogi 

(przedni pancerz, boczny lewy pancerz z gniazdem anteny i otworem pistoletowym, 

strop). 

5. Odbudowa wieży (częściowo w oparciu o oryginalne elementy). Rekonstrukcja 

brakujących elementów zgodna z oryginałem, umożliwiająca w przyszłości 

odtworzenie mechanizmów obrotu.  

6. Rekonstrukcja błotników w oparciu o oryginalne elementy oraz wzory oryginałów 

zachowane w innych kolekcjach muzealnych. 

7. Transport zabytku we wskazane miejsce na terenie Warszawy. 
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