ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Ogólny opis przestrzeni magazynowych, w których przechowywane są obecnie zasoby
magazynowe
I.

Całość zasobów magazynowych Muzeum przechowywana jest obecnie w dwóch

A.

Główny magazyn w piwnicach dawnego pawilonu meblowego „Emilia” (ul. Emilii Plater

B.

Zewnętrzny magazyn techniczny w Kobyłce (ul. Nadmeńska 14, pow. Wołomiński)

II.

Główny magazyn w piwnicach dawnego pawilonu meblowego „Emilia” służy do

miejscach:

51, 00-125 Warszawa);

przechowywania większości obiektów klasy I (z wyjątkiem niektórych obiektów

wielkogabarytowych przechowywanych w magazynie technicznym w Kobyłce) oraz

większości obiektów II i III klasy znajdujących się w zasobach muzeum. Pawilon „Emilia”
posiada od strony ul. Pańskiej rampę rozładunkową wysokości ok. 92 wraz z dwoma

podnośnikami hydraulicznymi (od poziomu ulicy do poziomu rampy). Drzwi z rampy
prowadzą bezpośrednio do windy, która zjeżdża na poziom piwnic. Wielkość windy: szer. ok.

177 cm, wys. ok. 240 cm, dł. ok. 278 cm. Minimalne wielkości poszczególnych drzwi
prowadzących do magazynu: szer. 176,5 cm, wys. 209 cm.
III.

Uwaga: część obiektów wielkogabarytowych znalazła się

postawieniem przez Zamawiającego

w magazynie przed

dodatkowych ścian grodzących, oddzielających

przestrzeń magazynu od przestrzeni ekspozycyjnych pawilonu „Emilia”. Wyprowadzenie tych

obiektów z magazynu będzie możliwe po zburzeniu przez Zamawiającego dodatkowych ścian,

co nastąpi po 02.05.2016 r. Obiekty te zostaną przetransportowane przez Wykonawcę do

dodatkowego zewnętrznego magazynu technicznego. Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić te ograniczenia przy ustalaniu z Zamawiającym harmonogramu przenosin
IV.

Największe z obiektów wielkogabarytowych są transportowane główną klatką

schodową pawilonu z poziomu piwnicy na poziom zero, a następnie przez windę
wyprowadzane na rampę.
V.

Wykonawca będzie realizować przenosiny magazynu w trakcie trwania wystaw

czasowych w pawilonie „Emilia”. Od 02.05.2016 r Wykonawca musi się liczyć z utrudnieniami
w związku z demontażem wystaw czasowych (m.in. ograniczenia korzystania z ciągów
komunikacyjnych i windy).

VI.

Zewnętrzny magazyn techniczny w Kobyłce – magazyn zewnętrzny, parterowy.

Zamawiającemu nie są znane żadne ograniczenia logistyczne, które mogłyby uniemożliwić
Wykonawcy wykonanie transportów z tego magazynu.

