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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. UWAGI WSTĘPNE 
 
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmuje prace 
związane z konstrukcją i stolarką. Druga część obejmuje prace wykończeniowe i malowanie przygotowanych 
elementów wystawy.  
 
Poniższe opracowanie dotyczy CZĘŚCI I – WYKONANIE SCENOGRAFII. 
 
W ramach części I należy wykonać częściowe rozbiórki istniejących pawilonów oraz wykonać nowe ściany i meble. 
Należy przygotować ściany i meble do dalszych prac wykończeniowych, pozostawiając je w stanie surowym. 
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej oraz sprawdzić wszystkie 
wymiary na miejscu montażu. 
 
Przed dokonaniem zamówienia materiałów, wykonawca jest zobowiązany przedstawić architektowi do akceptacji 
próbki wszystkich materiałów oraz próbki kolorów wszystkich elementów. 
Rysunki warsztatowe wszystkich elementów, proponowanych rozwiązań technicznych i prac wykończeniowych 
oraz montażowych należy przedstawić  architektowi do akceptacji. 
Wszelkie kolory zastrzeżone do decyzji projektantów. 
 
Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić należy uzgodnić pisemnie z architektem. 
Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków 
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na 
koszt wykonawcy. 
 

2. ROZBIÓRKI 
 
Wykonać częściowe rozbiórki istniejących ścian ekspozycyjnych wg załączonej dokumentacji rysunkowej. 
Istniejące ściany zostały wykonane z płyty wiórowej trudno zapalnej, słabo rozprzestrzeniającej ogień, 
na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
 
Przed przystąpieniem do demontażu ścian, wzmocnić istniejące ściany, poprzez zastosowanie kotew 
chemicznych, wg rysunku DETAL D.8, tak aby zachowały one swoją stabilność.  
 
Przy demontażu ścianek uważać na to aby nie uszkodzić istniejących kabli elektrycznych.  
 
Należy uzupełnić wszystkie istniejące otwory pozostałe po wbudowanych monitorach, elementach mocujących 
ekspozycje, głośnikach zawieszonych do ścian, oświetleniu itp. 
 

2.1. Rozbiórki pawilon A 
 
Wykonać rozbiórki istniejących ścian wg rysunków.  
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2.2. Rozbiórki pawilon B 
 
Wykonać rozbiórki istniejących ścian wg rysunków. 

 
3. NOWE ŚCIANY  

 
Nowe ściany wykonać z płyty wiórowej trudno zapalnej, słabo rozprzestrzeniającej ogień, na podkonstrukcji 
stalowej. Ściany należy wykonać tak aby ich docelowa grubość wynosiła 13 cm lub 23 cm, dokładnie tyle 
co istniejące ściany DETAL D.7. 
 
Część nowych ścian wykonana będzie z dwóch warstw płyty wiórowej, należy te ściany przygotować do 
malowania po dwóch stronach. Druga część ścian wykonana będzie z jednej warstwy płyty wiórowej i należy 
te ściany przygotować do malowania po jednej stronie. Ściany jednowarstwowe należy wzmocnić fragmentami płyt 
wiórowych tak aby zachowały one odpowiednią sztywność. 
 
Należy pozostawić ściany w stanie surowym i przygotować je do kolejnego etapu wykończenia. 
 
Podkonstrukcja powinna być wykonana w sposób niewidoczny z zewnątrz, wg rysunków zamieszczonych 
w dokumentacji. 
 
Płyty wiórowe mocować do podkonstrukcji za pomocą wkrętów. W miejscu łączenia płyt wiórowych w ścianie, 
należy wykonać fazowanie zgodnie z detalem DETAL D.2. 
 
Niedopuszczone jest mechaniczne mocowanie ścian do istniejącej posadzki w budynku 'Emilia'. W miejscu styku 
ściany z posadzką zastosować silikon bezbarwny, wg detalu DETAL D.1. W nowych ścianach należy wykonać 
cokół, identyczny jak w istniejących ścianach i zgodny z detalem DETAL D.1. 
 
Konstrukcje ścian wykonać w taki sposób, aby możliwe było poprowadzenie kabli elektrycznych w każdej nowo 
wykonywanej ścianie. Zamawiający rozumie przez to wykonanie niewielkich otworów w  konstrukcji stalowej 
ścian ( ok 100 szt.). 
W każdej ze ścian mogą pojawić się miejsca na podłączenia sprzętu elektrycznego.  
Wykonać przepusty wg wytycznych ustalonych na budowie z pracownikami Muzeum odpowiedzialnymi za 
wystawę.  
 
Ścian ekspozycyjnych nie można uznać za skończone przed przygotowaniem wszystkich podłączeń i mocowań 
pod projektowane elementy ekspozycji. Na tym etapie wymagana jest współpraca Wykonawcy zabudów 
stolarskich i firmy montującej sprzęt AV. Sprzęt AV dostarcza Muzeum. 

 
Ściany ekspozycyjne wykonać wg rysunków. 
 
Informacje dodatkowe dotyczące poszczególnych elementów: 
 

3.1. Pawilon A 
 
Nowe ściany w Pawilonie A są dwuwarstwowe. Grubość ścian 13cm lub 23 cm, wg dokumentacji 
rysunkowej, wysokość 300 cm. 
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Połączenia nowych ścian i ścian istniejących Pawilonu A wykonać na styk wg detalu DETAL D.7. 
 
Wykonać uszczelnienie nad wejściem do pawilonu wg detalu DETAL D.3a. 
 
Wykonać uszczelnienia górnych krawędzi ścian (styk między ścianami a dachem budynku). Uszczelnienie 
wykonać wg detalu DETAL D.4a i D.4b. Płyty potrzebne do wykonania uszczelnienia przed montażem 
należy pomalować dwustronnie na kolor szary NCS S 3000-N. 

 
Przewidzieć prowadzenie okablowania w ścianach pawilonu, montaż projektorów, ekranów, słuchawek 
i kurtyny w wejściu. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN. Wykonawca wykonuje mocowania 
w postaci dodatkowych elementów stolarskich. 

 
3.2. Ściany A.1 i A.2 
 
Ściana A.1 przy Pawilonie A jest dwuwarstwowa, grubość 13cm, wysokość 290 cm. 
Ściana A.2 przy Pawilonie A jest jednowarstwowa, grubość 13cm, wysokość 290 cm. 
 
Wykonać dylatacje pomiędzy ścianami A.1, A.2 a pawilonem A wg detalu DETAL D.6. 
 
Wykonać uszczelnienie nad wejściem wg detalu DETAL D.3b. 

 
Przewidzieć prowadzenie okablowania w ścianach, montaż plazmy, instalacji multimedialnej, oświetlenia, 
ekspozycji mocowanej do ścian i kurtyny w wejściu. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN.  
 
3.3. Sufit nad ściankami A1 i A2 
 
Wykonać podkonstrukcje pod sufit z profili aluminiowych. Podkonstrukcje należy zamocować na ścianach 
Pawilonu A i ściankach przy tym pawilonie A1 i A2 wg rysunków. Jeśli będzie taka potrzeba 
podkonstrukcje podwiesić do sufitu, stosując kotwy na spoinie chemicznej. 
Sufit podwieszony wykonać z materiału z tkaniny trudno zapalnej, typu Molton, kolor czarny,  
gramatura 300 g/m², mocowanego szczelnie, w sposób niewidoczny od wewnątrz pawilonu. 
 
Uwaga! 
Tkaninę tworzącą sufit należy podwiesić do przygotowanej podkonstrukcji dopiero po tym jak wykonawca 
prac wykończeniowych pomaluje wnętrze pomieszczenia. 

 
3.4. Pawilon B 
 
Nowe ściany w Pawilonie B są dwuwarstwowe. Grubość ścian 13cm, wg dokumentacji rysunkowej, 
wysokość 300 cm. 
 
Połączenia nowych ścian i ścian istniejących pawilonu B wykonać na styk wg detalu DETAL D.7. 
 
Wykonać uszczelnienie nad wejściami do pawilonu wg detalu DETAL D.3a. 
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Wykonać uszczelnienia górnych krawędzi ścian (styk między ścianami a dachem budynku). Uszczelnienie 
wykonać wg detalu DETAL D.4a i D.4b. Płyty potrzebne do wykonania uszczelnienia przed montażem 
należy pomalować dwustronnie na kolor szary NCS S 3000-N. 
 
Przewidzieć prowadzenie okablowania w ścianach pawilonu, montaż projektorów, ekranów,  słuchawek 
i kurtyny w wejściu. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN. Wykonawca wykonuje mocowania 
w postaci dodatkowych elementów stolarskich. 

 
3.5. Ściany B.1 i B.2 
 
Ściana B.1 przy Pawilonie B jest jednowarstwowa, grubość 13cm, wysokość 290 cm. 
Ściana B.2 przy Pawilonie B jest jednowarstwowa, grubość 13cm, wysokość 290 cm. 
 
Wykonać dylatacje pomiędzy ścianami B.1, B.2 a Pawilonem B wg detalu DETAL D.6. 
 
Uzgodnić z projektantem i osobą upoważnioną przez Muzeum oraz umożliwić prowadzenie okablowania 
w ścianach oraz montaż projektorów, oświetlenia,  ekranów,  słuchawek, ekspozycji mocowanej do ścian i 
kurtyny w wejściu. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN.  

 
3.7 Ściany S1, S2, S3 
 
Ściana S.1 jest dwuwarstwowa, grubość 13cm, wysokość 300 cm. 
Ściana S.2 jest dwuwarstwowa, grubość 13cm, wysokość 290 cm. 
 
Wykonać dylatacje pomiędzy ścianami S.2 a pawilonami A i B wg detalu DETAL D.6. 
 
Połączenia nowych ścian i ścian istniejących S.1 wykonać na styk wg detalu DETAL D.7. 
 
Uzgodnić z projektantem i osobą upoważnioną przez Muzeum oraz umożliwić prowadzenie okablowania 
w ścianach oraz montaż projektorów, oświetlenia,  ekranów,  słuchawek, ekspozycji mocowanej do ścian i 
kurtyny w wejściu. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN.  

 
 

4 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

4.5 Ławka 
 
Podkonstrukcja ławki jest drewniana. Do podkonstrukcji przykręcone płyty wiórowe wg dokumentacji rysunkowej. 
Ławka pozostawiona w stanie surowym, przygotowana do późniejszego malowania. 
Należy przygotować mebel w taki sposób aby miejsca styku płyt wiórowych i masywu drewnianego po skończeniu 
mebla pozostały niewidoczne. 
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UWAGA dot. rozbiórek:
Przed przystąpieniem do demontażu ścian, wzmocnić istniejące ściany, poprzez zastosowanie
kotew chemicznych, wg rysunku  DETAL D.8, tak aby ściany zachowały swoją stabilność.

UWAGA
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.
3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.
4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.
5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt
Generalnego Wykonawcy.
6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych
7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem.
8.Wszelkie prawa autorskie należą do pracowni Projekt Praga.
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3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
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szczegółowy rysunek

PW-A-15

Korakrit Arunonandchai, body painting, plazma, trzy poduszki

Ryan Trecartin, instalacja wideo

Jason Loebs,Servic(escape)s, druki cyfrowe 76,2/ 57,79 cm, 7 sztuk
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Ry
an

 T
re
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sta
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kula

Metahaven, instalacja

Pamela Rosenkrantz, akryl na elastanie

Pamela Rosenkrantz, butelka Evian na postumencie

Ta
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k p
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y, 1
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16 
cm
, 14
7 ×
 11
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m, 
157
 × 
127
 cm

Łakomy

Darja Bajagic, druk, tektura
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rja

 B
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k, 

tek
tur
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Darja Bajagic, druk, tektura

Trisha Baga, instalacja wideo, leżaki, kula disco

Jon Rafman, wydruk na dibondzie, z serii 9 eyes

Ed Atkins, projekcja full HD
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ah 
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Nicolas Ceccaldi, Reality,
kamera szpiegowska

ekran oparty o ściane

obiekt mocowany do ściany

kurtyna, kolor czarny
mocowanie niewidoczne od zewnątrz

kurtyna, kolor czarny
mocowanie niewidoczne od zewnątrz

kurtyna, kolor czarny
mocowanie niewidoczne od zewnątrz

stół i krzesła
wg wytycznych artysty

stół pikinikowy
wg wytycznych artysty

fotele samolotowe
wg wytycznych artysty

fotele samolotowe
wg wytycznych artysty

obiekt zawieszony
do sufitu

Jon Rafman, wideo na instalacji

ściana informacyjna

leżakikurtyna, kolor czarny
mocowanie niewidoczne od zewnątrz

poduszki

plazma 49''
(110,5cm/ 62,2cm)
zawieszona na ścianie

Daniel Keller,
kurtyna ledowa,

odtwarzacz
multimedialny

DETAL 09.
ścianka pod monitor

LEGENDA
PAWILON A - ZMODYFIKOWANY ISTNIEJĄCY PAWILON
A.1, A.2 - ŚCIANKI PRZY PAWILONIE A

PAWILON B - ZMODYFIKOWANY ISTNIEJĄCY PAWILON
B.1, B.2 - ŚCIANKI PRZY PAWILONIE B

S.1, S.2, S.3 - ZMODYFIKOWANE CZĘŚCIOWO,
ISTNIEJĄCE, WOLNOSTOJĄCE ŚCIANY

NOWE ŚCIANY

LEGENDA:
ISTNIEJĄCE ŚCIANY

0 1 2 5m3 4

ZAKRES OPRACOW
ANIA

ZAKRES OPRACOW
ANIA

ściana informacyjna

UWAGA
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle
z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz
projektami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamówienia materiałów, należy:
- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą
wszystkich branż,
- dokonać wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów części lub
całości budynku istniejącego oraz zrealizowanych wcześniej
nowych elementów budowlanych i instalacyjnych,
- skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich
branż,
- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność
wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów
i należytej staranności.
3. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do
powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego
Wykonawcę.
4. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
Architektowi do akceptacji.
5. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków
warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt
Generalnego Wykonawcy.
6. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do
akceptacj próbki wszystkich materiałów wykończeniowych
7. Wszelkie zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się
wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Architektem.
8.Wszelkie prawa autorskie należą do pracowni Projekt Praga.

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY
W RAMACH ZADANIA DYSTRYBUCJA
OBRAZU

ul. Emilii Plater 51, 00-124 Warszawa

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa,

PROJEKT PRAGA
ul. Mińska 25 bud. 73 03-808 Warszawa

ARCHITEKTURA

PROJEKT PRAGA
ul. Mińska 25 bud. 73 03-808 Warszawa

mgr inż. arch. Karolina Tunajek
mgr inż. arch. Marcin Garbacki
mgr inż. arch. Zuzanna Bujacz
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