
  Załącznik 2 do SIWZ  
Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 szt. dioram przyrodniczych będących elementem 

uzupełniającym przekaz merytoryczny istniejących obecnie stałych wystaw przyrodniczych, 
zrealizowanych w roku 2008, w odrestaurowanej zabudowie skrzydła południowego budynku 
głównego Muzeum.   

Na każdą z dioram mają się składać dermoplasty, preparaty i modele roślin, zwierząt  
i grzybów, wśród stylizowanych elementów scenograficznych nawiązujących z maksymalnym 
realizmem do rzeczywistych obiektów podłoża, (np.: tafla i toń wodna, żwir, głazy, kamienie, skiby 
zaoranej ziemi, przekrój glebowy), krajobrazu (tło fotograficzne). Jedynie w dioramie „Gniazdo 
drapieżnika” z uwagi na jej wolnostojący i historyczny charakter - brak tła i podłoża.  

 
Każda diorama ma być przykładowym wycinkiem danego środowiska/ ekosystemu, 

prezentującym zestaw organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz grzybów, żyjących w systemie 
wzajemnych uwarunkowań i współzależności.  Część z dioram ma w powyższym kontekście ukazywać: 
charakterystykę typu środowiska (diorama „Agrocenoza”), biologię danego gatunku na tle 
specyficznego dla niego biotopu (dioramy „Ptak i środowisko”, „Gniazdo drapieżnika”) czy też 
konkretny obszar chroniony (dioramy „Parki Narodowe”). 
 
Wymienione wyżej dioramy wykonawca/sprzedawca dostarczy zamawiającemu (oraz zamontuje  
w docelowych lokalizacjach wraz z konieczną infrastrukturą), w dwóch etapach: 
 
Ad Etap I  
(uwaga koszt etapu I nie może przekroczyć kwoty 103 500 zł brutto)  
 
Wszystkie dioramy przedstawiające parki narodowe mają zostać docelowo zlokalizowane we wnękach 
muru, w sali 402, skrzydła południowego Muzeum, jako tematyczne rozwinięcie problematyki ochrony 
gatunkowej i obszarowej w jej wymiarze krajowym, w nawiązaniu do  prezentowanego w ww. sali 
okazu żubra, jednego z pierwszych gatunków objętych w Polsce ochroną gatunkową, zamieszkującego 
obszar parku narodowego, będącego także obszarem Natura 2000  
i Rezerwatem Biosfery UNESCO. Poniżej krótki opis poszczególnych scen w dioramach, uszeregowany 
w kolejności ich realizacji we wnękach, od lewej do prawej. 
 
Diorama „Białowieski Park Narodowy”– ma przedstawiać fragment lasu grądowego z grabem, dębem 
i lipą. W podszycie kilka gałęzi kaliny - ukwieconej lub z owocostanami. W centrum od frontu wilk.Na 
ściętym/złamanym pniaku trzmielojad wyjadający czerw z plastra miodu. Na kolejnym pniu drzewa 
dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety oraz pełzacz leśny, na następnym wiewiórka i orzesznica. Wśród 
runa  widoczne słonka i gwiazdosz a także możdżenie tura. Na martwym, omszonym, leżącym  pniu 
drzewa: czarka, żyłkowiec, soplówka, rzekotka. 
 
Wykaz gatunków obecnych w dioramie 

SSAKI PTAKI 
RYBY, PŁAZY, 

GADY 
ROŚLINY GRZYBY 

wilk 
dz. 
trójpalczasty rzekotka drzewna dąb bezszypułkowy żyłkowiec różowawy 

wiewiórka 
dz. 
białogrzbiety  lipa drobnolistna czarka szkarłatna 

orzesznica pełzacz leśny  grab soplówka gałęzista 



tur - 
możdżenie trzmielojad   kalina 

gwiazdosz 4-
ramienny 

 słonka   zawilec żółty  

     czosnek niedźwiedzi   

kod barwny:  

kolor czarny – eksponaty Działu Przyrody Muzeum, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

kolor niebieski – eksponaty Działu Przyrody  Muzeum wymagające repreparacji przez Wykonawcę,  

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów do wykonania przez Wykonawcę, 

kolor zielony – preparaty roślinne ze sztucznym ulistnieniem do wykonania przez Wykonawcę.  
 
Diorama „Tatrzański Park Narodowy” – ma przedstawiać fragment strefy przejściowej, między 
piętrem subalpejskim i alpejskim. Wśród kosodrzewiny na gałązkach, siwierniak i czeczotka. Z boku na 
skałach, pluszcz obok małego strumyka. Na trawiastym fragmencie świstak. W centrum kozica. Wyżej, 
w powietrzu dynamiczny atak sokoła wędrownego na jerzyka. 
 
Wykaz gatunków obecnych w dioramie 

SSAKI PTAKI ROŚLINY 

Kozica Pluszcz dębik ośmiopłatkowy 

Świstak sokół wędrowny wierzba żyłkowana 

  Jerzyk Kosodrzewina 

  Siwerniak ostróżka tatrzańska 

  Czeczotka dziewięćsił bezłodygowy 

Kod barwny: 

kolor czarny – eksponaty Działu Przyrody Muzeum, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

kolor niebieski – eksponaty Działu Przyrody  Muzeum wymagające repreparacji przez Wykonawcę,   

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów do wykonania przez Wykonawcę, 

kolor zielony – preparaty roślinne ze sztucznym ulistnieniem do wykonania przez Wykonawcę.  
 
Diorama „Karkonoski Park Narodowy” - ma przedstawiać fragment przejściowy górskiego piętra 
kosodrzewiny na jej granicy z piętrem alpejskim. Wśród gałązek brzozy i czeremchy widoczna kapturka 
i pokrzywnica. W centrum na pierwszym planie, muflon. Ponadto na skałach, salamandra  
i traszka.Spośród skał wyrastają kwitnące: dzwonek karkonoski oraz goryczka trojeściowa (symbole 
parku). 
 
Wykaz gatunków obecnych w dioramie 

SSAKI PTAKI RYBY, PŁAZY, GADY ROŚLINY 

Muflon Kapturka traszka górska dzwonek karkonoski 

  Pokrzywnica salamandra plamista goryczka trojeściowa 

      czeremcha skalna 

      brzoza karpacka 

Kod barwny: 



kolor czarny – eksponaty Działu Przyrody Muzeum, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów do wykonania przez Wykonawcę, 

kolor zielony – preparaty roślinne ze sztucznym ulistnieniem do wykonania przez Wykonawcę.  
 
Diorama „Słowiński Park Narodowy”–ma przedstawiać fragment plaży przechodzący w ruchomą 
wydmę; poniżej plaży widoczny przekrój toni wodnej, strefy przybrzeżnej. W głębi po jednej stronie 
widoczny częściowo zasypany pień żywej sosny, po przeciwnej  odsłonięty przez wydmę  
i wyszlifowany piaskiem kikut drzewa i podobny fragment odsłoniętego, ceglanego muru. Na brzegu 
mała foka szara oganiająca się od natarczywej mewy srebrzystej. Scenie przygląda się rybitwa rzeczna 
(opcjonalnie zawieszona w powietrzu w fazie lotu). Poniżej plaży, w toni wodnej mały morświn  
w pogoni za śledziem. Przy brzegu, wczepiająca się w wydmę honkenia i dalej kwitnący mikołajek 
nadmorski. 
 
Wykaz gatunków obecnych w dioramie 

SSAKI PTAKI 
RYBY, PŁAZY, 

GADY 
ROŚLINY INNE 

foka szara – mała 
mewa 
srebrzysta Śledź 

mikołajek 
nadmorski fragment muru  

Morświn 
 rybitwa 
rzeczna   honkenia piaskowa kikut drzewa  

      sosna zwyczajna   

Kod barwny: 

kolor czarny – eksponaty Działu Przyrody Muzeum, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

kolor niebieski – eksponaty Działu Przyrody  Muzeum wymagające repreparacji przez Wykonawcę,  

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów do wykonania przez Wykonawcę, 

kolor zielony – preparaty roślinne ze sztucznym ulistnieniem do wykonania przez Wykonawcę.  
 
Diorama „Biebrzański Park Narodowy”– ma przedstawiać fragment podmokłej turzycowej łąki  
z zastoiskami wody i kwitnącym grążelem, na którego liściu wydyma gardziel samiec żaby moczarowej 
(w wodzie pływa pakiet skrzeku), gdzieniegdzie widoczne rosiczki, po prawej fragment trzcinowiska z 
rokitniczką obok gniazda, oraz potrzosem (niżej wśród traw także jego gniazdo).  
W centrum, scena z udziałem batalionów, rycyka, kulika wielkiego oraz kszyka. Z lewej strony ptakom 
przygląda się wydra. 
 
Wykaz gatunków obecnych w dioramie 

SSAKI PTAKI RYBY, PŁAZY, GADY ROŚLINY 

wydra – zamrażarka bataliony x 4  żaba moczarowa Turzyce 

  Rycyk   grążel żółty 

  Rokitniczka   rosiczka okrągłolistna 

  kulik wielki   szuwar trzcinowy 

  Kszyk   trawy - kostrzewy, itp. 

Kod barwny: 

kolor czarny – eksponaty Działu Przyrody Muzeum, które zostaną przekazane Wykonawcy, 



kolor niebieski – tuszki z zamrażarki Działu Przyrody  Muzeum wymagające preparacji przez 
Wykonawcę,  

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów do wykonania przez Wykonawcę, 

kolor zielony – preparaty roślinne zakonserwowane w całości do wykonania przez Wykonawcę.  
 
Ogólne warunki techniczne realizacji dioram „Parki Narodowe” 
 
Dioramy mają zostać umieszczone w półkoliście sklepionych u góry wnękach muru o wymiarach: 
szerokość około 210 cm, wysokość (w części środkowej) – około 200 cm,  głębokość około 90 cm. Tło 
fotograficzne powyższych dioram ma zostać umieszczone na wewnętrznej stronie wklęsło-sferycznej 
powierzchni, tak by obejmowało/zakrywało tył i boki, dostępnych do aranżacji wnęk. Sam wydruk 
winien być jakości HD, zrealizowany na matowej, antyrefleksyjnej powierzchni by zapobiec 
nienaturalnym odbiciom światła. Tło oraz obiekty obecne w dioramach winne być oświetlone 
równomiernym, rozproszonym światłem o barwie zbliżonej do światła dziennego, którego źródło ma 
być ukryte i niedostrzegalne dla zwiedzającego. Koszt oświetlenia oraz jego montaż leży po stronie 
Wykonawcy. Każda diorama winna być zaopatrzona w szczytowej części w okrągłe graficzne logo 
danego, przedstawianego poprzez dioramę, parku. Podstawa, na której umieszczone zostaną 
poszczególne obiekty danych scenerii może półkoliście wykraczać poza czoło muru, w którym 
zlokalizowane są wnęki, jednak nie dalej niż 70 cm w najszerszym miejscu. Wszelkie elementy 
ulistnienia drzew i krzewów, kwiatostany i owocostany obecne w dioramie, dopuszczalne tylko  
w postaci sztucznych, realistycznych imitacji gwarantujących co najmniej ich 10-letnią trwałość. 
Preparaty roślinne, naturalnie zabarwione, wysuszone lub nasycone środkami zachowującymi turgor, 
lub zakonserwowane w inny sposób, dopuszczalne w przypadku traw, turzyc, trzcin, mchów, porostów, 
gałęzi i pni drzew. Dermoplasty zwierzęce użyte do aranżacji dioram „parkowych” zostaną Wykonawcy 
dostarczone przez Zamawiającego na bazie dostępnych eksponatów obecnych  
w zbiorach Działu Przyrody MJM (wykaz widoczny w tabelach pod opisem dioram). Tym niemniej 
wszędzie tam gdzie jest to konieczne Wykonawca winien dokonać repreparacji niektórych eksponatów 
z uwagi na ich stan, pozę i pozycję w dioramie, tudzież planowaną interakcję  
z innymi gatunkami. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad odnoszące się do elementów dioram i 
ich składu gatunkowego możliwe w toku realizacji tylko na podstawie pisemnych ustaleń/załączników 
podpisanych przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Działu Administracji i Działu Przyrody MJM. 
Wykonanie szczegółowego projektu realizacji dioram z zachowaniem powyższych zasad, leży po stronie 
Wykonawcy. 
 



 
Widok sali 402 wraz z wnękami na montaż dioram parkowych 

 
 

Widok pojedynczej wnęki  
 



 
Schematyczny szkic realizacji dioramy „Białowieski Park Narodowy” 

 
Ad Etap II 
 
Diorama „Gniazdo Drapieżnika” (szt. 1) oraz dioramy „Ptak i Środowisko” (szt. 4) mają stać się 
tematycznym uzupełnieniem wystawy stałej „Gabinet Przyrodnika XIX w.” (sala 405a w skrzydle 
południowym muzeum), nawiązującą treścią i formą do instalacji obecnych w XIX-wiecznej ekspozycji 
warszawskiego Gabinetu Zoologicznego, będącego merytoryczną kontynuacją ekspozycji radomskiego 
Gabinetu Płodów powstałego w latach 50-tych XIX w. z inicjatywy ówczesnych władz Guberni 
Radomskiej. 

 
Diorama „Gniazdo Drapieżnika” - ma przedstawiać parę ptaków drapieżnych (np. gołębiarz, myszołów, 
bielik, rybołów, orlik krzykliwy, etc.) w trakcie wysiadywania jaj / karmienia młodych na tle drzewa 
mieszczącego ich gniazdo. Wymagane sztuczne ulistnienie drzewa. Wskazane upozowanie drugiego 
ptaka w locie (podwieszonego do sufitu) wraz z pochwyconą ofiarą – np. rybołów z rybą  
w szponach. Kompozycja ma zostać umieszczona na stylizowanym drewnianym podeście z desek wraz 
z obecnym już w gabinecie fotelem oraz biurkiem gubernatora a między krawędziami wnęk okiennych. 
Z uwagi na wolnostojący charakter dioramy nie wymaga ona tła fotograficznego. Wymiary podestu -
długość – około 260 cm, szerokość – około 180 cm. Wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu –
około 310 cm. 



 
Zdjęcie oryginalnej dioramy z XIX -wiecznego, warszawskiego Gabinetu Zoologicznego 



 
Miejsce docelowej lokalizacji dioramy „Gniazdo drapieżnika” 

 
Dioramy „Ptak i Środowisko”(szt. 4) - każda z dioram ma ukazywać dany gatunek ptaka  (osobniki 
dorosłe i formy młodociane) oraz środowisko jego życia i rozrodu np.: trzcinniak na gnieździe wśród 
trzcinowiska, jaskółka dymówka i jej gniazdo pod strzechą, białorzytka żerująca na ziemi wśród piasku, 
żwiru i spągów drzewa, (- przykłady historycznych realizacji z XIX w. warszawskiego Gabinetu 
Zoologicznego),stado żerujących jemiołuszek, szczygłów, czyży, itp. Ukazany poprzez dermoplasty 
obecne w dioramie, gatunek, ma stanowić jednocześnie przegląd fenotypowy, form upierzenia  
w zależności od dymorfizmu płciowego, pory roku – szata godowa/spoczynkowa, stadium 
rozwojowego.Dioramy mają zostać umieszczone w oszklonych szafach znajdujących się w sali 405a 
(patrz zdjęcie), w środkowym rzędzie półek – 3 szt., oraz kolejna, dodatkowo w górnej półce szafy 
środkowej. 
Dioramy środkowego rzędu półek mają być wyposażone w podświetlane od tyłu, półprzeźroczyste tło 
fotograficzne  nawiązujące do przedstawianego biotopu, oraz podstawę, na której należy umieścić 
stosowne obiekty scenerii tj. np.: elementy abiotyczne ( – kamienie, żwir, tafla wody), modele roślin, 
pnie, gałęzie drzew i krzewów ze sztucznym ulistnieniem, dermoplasty zwierzęce.  
Z uwagi na specyfikę działalności preparatorskiej, limitowanej przepisami i możliwościami pozyskania  
przez Wykonawcę odpowiednich martwych okazów zwierzęcych, Zamawiający pozostawia 
Wykonawcy dowolność w doborze konkretnego gatunku przedstawianego w dioramie ptaka oraz 
towarzyszących mu elementów/modeli roślin obrazujących dany biotop. Zamawiający określa jednak 
minimalną ilość obecnych w jednej dioramie dermoplastów ptasich na 5 szt. (w przypadku drobnych 
ptaków wróblowatych wielkości wróbla lub bogatki) lub 4 szt. (w przypadku ptaków wielkości szpaka 
lub kosa) – w obu przypadkach wraz z gniazdem. Preferowanym przedstawieniem jest para ptaków 
przy gnieździe oraz dodatkowo osobniki prezentujące formy młodociane/juwenilne upierzenia. Jeśli 
Wykonawca zdecyduje się na przedstawienie gatunku w formie żerującego stada (np. koczującego  
w sezonie pozalegowym) to minimalną ilością dermoplastów w przypadku drobnych ptaków 
wróblowatych wielkości wróbla, bogatki lub mniejszych (mysikróliki), jest 8 szt. W przypadku ptaków 
wielkości szpaka odpowiednio 6 szt. Dopuszczalna jest w przypadku prezentacji w dioramie żerującego 
stada obecność dermoplastów innych towarzyszących gatunków w ilości nie większej niż  
2 dermoplasty (np. wielogatunkowe stado sikor).W każdej dioramie w środkowym rzędzie półek winien 
znajdować się co najmniej jeden gatunek roślinny w formie modelu lub sztucznego ulistnienia.   



Diorama zlokalizowana w górnej półce, środkowej szafy, ma przedstawiać gniazdo/gniazda dymówki 
na tle wewnętrznej powierzchni muru/ściany budynku przykrytego od góry strzechą jako przybliżone 
nawiązanie do XIX-wiecznej instalacji (patrz zdjęcie). W gnieździe widoczne sztuczne modele otwartych 
dziubków piskląt do których podlatują z karmą rodzice (dermoplasty jaskółek podwieszone w 
powietrzu). Ilość dermoplastów dymówek winna wynieść 4 szt., wypreparowanych w pozie lotu  
i w formie siedzącej (na gnieździe lub szczycie muru). Diorama powinna być również wyposażona  
w dyskretne podświetlenie przedstawianej scenerii. Specyfika i forma przedstawianej sceny nie 
wymaga w tym przypadku stosowania tła fotograficznego. 
Wymiary poszczególnych dioram „Ptak i środowisko” z uwagi na ich docelową lokalizację na półkach 

szaf, winny wynieść: długość 115 cm, głębokość 53 cm, wysokość 69 cm. 

 

Wizualizacja usytuowania dioram „Ptak i środowisko” 



 

Zdjęcie oryginalnej dioramy z XIX-wiecznego, warszawskiego Gabinetu Zoologicznego 

Diorama „Agrocenoza” – diorama docelowo będąca tematycznym uzupełnieniem wystawy stałej 

„Środowiska Przyrodnicze Regionu Radomskiego”, (zlokalizowanej w sali 404 w skrzydle południowym 

muzeum), oraz obecnych w jej ramach, dioram ukazujących 3 wybrane  

i charakterystyczne dla regionu środowiska: Dolinę Wisły Środkowej, Puszczę Kozienicką,  Parki  

i tereny zielone Radomia.  Diorama „Agrocenoza” ma ukazywać przykłady środowisk przekształconych 

antropogenicznie na skutek gospodarki rolnej, tj.:  łąkę kośną i pole uprawne  

z zespołem charakterystycznych gatunków, np.: zając, badylarka, nornik, sarna, bocian biały, 

przepiórka, kuropatwa, bażant, skowronek, pliszka żółta, etc. Diorama na zostać zlokalizowana  

w przestrzeni wystawy stałej pomiędzy istniejącymi dioramami „Puszcza Kozienicka – bór świeży”  

a dioramą „Parki miejskie Radomia” Całość scenerii ma zostać umieszczona na podeście o wysokości 

ok. 40-50 cm, będącym jednocześnie w płaszczyźnie bocznej przekrojem glebowym, co nawiązuje do 

stylistyki zrealizowanych już na wystawie dioram. Rzut powierzchni podstawy dioramy warunkowany 

wielkością dostępnej przestrzeni, ma mieć postać „nieforemnego” trójkąta prostokątnego  

o bokach mających odpowiednio około :170 x 190 x 210 cm. Bok przeciwprostokątny, będący  

z zewnątrz przekrojem glebowym ma być lekko wklęsły. Tło fotograficzne nawiązujące do  

przedstawianego środowiska ma zostać umieszczone na lekko wklęsłej  (bądź wklęsło-sferycznej) 

powierzchni obejmującej oba pozostałe boki ograniczone trójkątną podstawą/rzutem dioramy. 

Przykładowa sceneria dioramy może przedstawiać się następująco: począwszy od krótszego boku 

trójkątnej podstawy, kolejno – kępy traw kośnej łąki z kwitnącymi makami, chabrami i jaskrami, wśród 

nich niewielka brzózka z gąsiorkiem i pliszką żółtą wśród gałęzi, nad łąką podwieszona, zaniepokojona 



czajka w locie. Dalej skiby zaoranej ziemi, wśród których ofiar wypatruje spacerujący bocian biały. 

Następnie rżysko z dwiema żerującymi kuropatwami.  

Możliwa jest modyfikacja przedstawionej wyżej sceny z zastrzeżeniem użycia co najmniej 5 

dermoplastów ptasich (o wielkości od wróbla do gołębia), 1 dermoplastu ssaka lub ptaka, średniej 

wielkości (np. bocian, mała sarna), 1 małego dermoplastu ssaka (np.: mysz polna, nornik, badylarka, 

kret), 1 modelu płaza,co najmniej 4 gatunków modeli roślinnych obejmujących ulistnienie krzewów lub 

drzew i kwitnące okazy roślin dwuliściennych, w ilości zapewniającej naturalność i realizm 

przedstawianej sceny. Użycie zakonserwowanych i naturalnie zabarwionych okazów roślinnych 

dopuszczalne w przypadku traw, pni i gałęzi drzew i krzewów. 

Wykaz gatunków obecnych w dioramie (propozycja) 

PTAKI ROŚLINY SSAKI PŁAZY 

Czajka jaskier rozłogowy badylarka ropucha szara 

Gąsiorek mak polny   

pliszka żółta Chaber   

bocian biały brzoza brodawkowata   

Kuropatwa trawy - kostrzewy, itp.   

kod barwny:  

kolor brązowy - dermoplasty pozyskane przez Wykonawcę, 

kolor niebieski – tuszki z zamrażarki Działu Przyrody Muzeum wymagające preparacji,  

kolor czerwony – modele zwierząt, roślin i grzybów, do wykonania przez Wykonawcę 

kolor zielony – preparaty roślinne ze sztucznym ulistnieniem (drzewa, krzewy) lub zakonserwowane 
w całości (trawy, itp.) do wykonania przez Wykonawcę. 
 

 
Miejsce na dioramę „Agrocenoza” 



 
 
 
Ogólne warunki techniczne realizacji dioram „Gniazdo Gołębiarza”, „Ptak i środowisko”, 
„Agrocenoza” 
 
Tło fotograficzne powyższych dioram ma być odpowiednio: dioramy „Ptak i środowisko” w części 
środkowej półek dostępnych szaf – półprzeźroczyste, podświetlane od tyłu, dioramy „Gniazdo 
Drapieżnika” oraz Ptak i środowisko – dymówka” – brak tła z uwagi na stylistykę nawiązującą do 
historycznych kompozycji, diorama „Agrocenoza” tło matowe na zakrzywionej łukowato, cylindrycznej 
lub cylindryczno-wklęsłej powierzchni, podświetlone równomiernie 2-3 reflektorami (źródła światła 
zapewnia i instaluje Wykonawca). Wydruki w  jakości HD. Wszelkie elementy ulistnienia drzew i 
krzewów, kwiatostany i owocostany obecne w dioramie, dopuszczalne tylko w postaci sztucznych, 
realistycznych imitacji gwarantujących co najmniej ich 10-letnią trwałość. Preparaty roślinne, 
naturalnie zabarwione, wysuszone lub nasycone środkami zachowującymi turgor, lub 
zakonserwowane w inny sposób, dopuszczalne w przypadku traw, turzyc, trzcin, mchów, porostów, 
gałęzi i pni drzew.  Dermoplasty zwierzęce użyte do aranżacji dioram II etapu zostaną pozyskane i 
wypreparowane lub zakupione przez Wykonawcę na bazie zezwoleń i uprawnień przez niego 
posiadanych, w zgodzie z obowiązującą literą prawa. Możliwe jest skorzystanie w tym celu  
z dostępnych tuszek zwierzęcych zdeponowanych w zamrażarkach Działu Przyrody MJM (spis 
gatunków reprezentowanych przez tuszki zwierzęce, dostępny na żądanie zainteresowanych 
podmiotów). Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad możliwe w toku realizacji tylko na podstawie 
pisemnych ustaleń/załączników podpisanych przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Działu 
Administracji i Działu Przyrody Muzeum. Ewentualne wykorzystanie gotowych eksponatów Działu 
Przyrody Muzeum w celu realizacji dioram II etapu inwestycji, możliwe tylko i wyłącznie pod 
warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę tożsamej ilościowo i jakościowo (np. pod kątem wielkości) 
liczby dermoplastów, celem uzupełnienia zbiorów działu. W takim przypadku dostarczone w zamian 
przez Wykonawcę dermoplasty muszą być w stanie dobrym lub bardzo dobrym tj. nie wymagającym 
repreparacji, niezależnie od stanu zachowania eksponatów dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego tj. Dział Przyrody Muzeum. 
Wykonanie szczegółowego projektu realizacji dioram z zachowaniem powyższych zasad, leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Wymogi realizacyjne: 
 

1. Wykonawca po 4 miesiącach od daty zawarcia umowy z Zamawiającym przedstawia pisemny 
raport przedstawiający stan zaawansowania i specyfikę realizacji prac, 

2. Podobny raport cząstkowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu po 4 miesiącach od daty 
formalnego zakończenia I etapu a wtrakcie realizacji etapu II, 

3. Na miesiąc przed zakończeniem 1-go oraz 2-go etapu odbywa się lustracja postępu 
wykonanych prac z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (Dział Administracji i Dział Przyrody 
Muzeum, na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub/i w siedzibie Wykonawcy. Wszelkie 
ujawnione w wyniku lustracji ujęte w formie pisemnej uwagi Zamawiającego, Wykonawca 
winien zrealizować/poprawić do daty formalnego odbioru zamówionych obiektów, 

4. Podstawą wypłaty należności Wykonawcy jest komisyjny odbiór wykonanych obiektów  
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Dział Przyrody i Dział Administracji), 

 
 


