UZASADNIENIE
I.

Wyjaśnienie celu uchwały

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały nr 118/2015 Rady
Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, zmienionej uchwałą nr 165/2017
Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. oraz uchwałą nr 55/2018 Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2018 r., zwanej dalej „uchwałą”, w zakresie m.in.:
1) przedłużenia okresu realizacji programu wieloletniego do 2023 r.;
2) uwzględnienia środków niewykorzystanych w 2018 r. w kwocie 2 643 000 zł – do
wykorzystania w latach 2022–2023,
3) uwzględnienia środków niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 149 185 000 zł – do
wykorzystania w latach 2022–2023,
4) uwzględnienia środków planowanych do niewykorzystania w 2020 r. w kwocie
223 329 000 zł – do wykorzystania w latach 2022–2023.
Potrzeba wprowadzenia zmian do ww. uchwały polega przede wszystkim na
wydłużeniu czasu realizacji inwestycji i konieczności zmian w jej finansowaniu w
poszczególnych latach.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora na wydłużenie terminu
inwestycji złożyło się kilka czynników:
1) w dniu 31.10.2019 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę umowy zarówno
w zakresie terminów realizacji celów kluczowych i terminu końcowego, jak również
wynagrodzenia. Wskazane we wniosku terminy zakładają przesunięcie terminu
wykonania konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 5 listopada 2020 r.,
wykonania stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi
umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 2 marca 2020 r.
na 5 marca 2021 r., a termin końcowy inwestycji z 28 lutego 2021 r. na 30 listopada
2022 r. W odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawca wskazał na konieczność jego
zwiększenia o blisko 21 mln zł zastrzegając, iż nie są to ostateczne kwoty.
W odpowiedzi MHP wskazało w piśmie z dnia 29.11.2019 r., iż nie znajduje
uzasadnienia w przesłanej argumentacji, wskazując jednocześnie na możliwość
uznania jedynie opóźnienia w wymiarze 2 miesięcy. Pismem z dnia 17.12.2019 r.
Wykonawca podtrzymał swoją argumentację, zmieniając jednocześnie wcześniej
zaproponowane terminy odnośnie realizacji celów kluczowych: wykonania

konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 5 lutego 2021 r., wykonania stanu
surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi
rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 2 marca 2020 r. na 5 czerwca
2021 r.;
2) konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Wykonawcy, wynikających
z sukcesywnego

przekazywania

przez

Projektanta

rewizyjnej

dokumentacji

projektowej, niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu, a w szczególności
istotne opóźnienia spowodowane opracowaniem dokumentacji uzupełniającej
w zakresie

stalowych

dźwigarów

dachowych.

W

związku

z

przekazaną

przez Wykonawcę informacją o problemach z realizacją inwestycji z powodu
braków w dokumentacji wykonawczej, dotyczących konstrukcji stalowej dachu,
MHP zleciło analizę techniczną ww. dokumentacji zewnętrznej firmie – StalProjekt. Wnioski sformułowane przez ww. firmę były w znacznym stopniu zbieżne
z zastrzeżeniami Wykonawcy. W związku z powyższym MHP wezwało Projektanta
do dokonania odpowiednich uzupełnień. Na przełomie stycznia i lutego 2020 r.
WXCA przekazało uzupełnione rysunki do Budimex za pośrednictwem MHP.
Wykonawca potwierdził, że przekazane rysunki uzupełniają wskazywane wcześniej
braki, po czym przedstawił kolejną ekspertyzę wskazującą na błędy projektowe
zagrażające bezpieczeństwu konstrukcji. MHP wezwało Projektanta do wyjaśnienia
wskazanych przez Budimex zarzutów i równolegle zleciło kolejną analizę
niezależnemu rzeczoznawcy budowlanemu (dr hab. inż. Jerzy Szlendak prof. PB) –
weryfikację dokumentacji pod kątem zgłaszanych przez Wykonawcę zastrzeżeń.
W wyniku dodatkowych ustaleń Wykonawca zaproponował opracowanie własnej
dokumentacji zamiennej stalowych dźwigarów dachowych, jednak z uwagi na fakt,
iż opracowany przez Wykonawcę projekt był cięższy o około 270 t, a wartość
zgłoszonych dodatkowych prac przekraczała 10 mln zł, oferta nie została
zaakceptowana przez MHP. Zważywszy, że Projektant w wyznaczonym terminie
przekazał skorygowane rysunki oraz wyjaśnienia dotyczące obliczeń dokumentacji
dźwigarów dachowych oraz z uwagi na pozytywną weryfikację powyższego przez
zewnętrznego eksperta – rzeczoznawcę budowlanego, MHP zdecydowało się
skierować tę dokumentację do realizacji.
W

związku

z

powyższym

Wykonawca

ponownie

przekazał

propozycję

harmonogramu, według którego terminy realizacji celów kluczowych to: wykonanie
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konstrukcji budynku 17 marca 2021r., wykonanie stanu surowego zamkniętego
z niezbędnymi

pracami

instalacyjnymi

związanych z wystawą stałą

umożliwiającymi

rozpoczęcie

prac

15 lipca 2021 r., termin zakończenia prac

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku 31 marca 2023 r. MHP
nie wyraziło zgody na proponowane terminy, wskazując jednocześnie, że jest w
stanie zaakceptować termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie później
niż 30 września 2022 r. W wyniku zaistniałej sytuacji oraz uzgodnień poczynionych
pomiędzy

MKiDN/MHP

i

Budimex

Generalny

Wykonawca

zobowiązał

się do przedstawienia harmonogramu prac uwzględniającego zaistniałą sytuację
oraz oczekiwania MHP w zakresie realizacji inwestycji. W wyznaczonym terminie
Budimex

przedstawił

harmonogram

wraz

z

wieloma

zastrzeżeniami

uniemożliwiającymi jego akceptację;
3) w związku z odebraniem przez MHP projektu wykonawczego Wystawy Stałej
od projektanta WWAA, oraz z uwagi na wymogi Wystawy Stałej, zaistniała
konieczność zlecenia WXCA zweryfikowania dokumentacji projektowej budynku
w zakresie instalacji. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności zostanie
opracowana dokumentacja rewizyjna w niezbędnym zakresie;
4) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono
na terytorium Polski stan pandemii, co pociągnęło za sobą ograniczenia związane
prowadzeniem

działalności

gospodarczej

w

wielu

dziedzinach.

Sytuację

tę wykorzystał zarówno Wykonawca, jak i Projektant przesyłając do MHP pisma
wskazujące na realny wpływ sytuacji pandemicznej na realizowane zadania
związane z budową nowej siedziby MHP.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora stan zaawansowania prac
przedstawia się następująco:
1) prace żelbetowe ścian zostały zakończone;
2) roboty murowe wykonano na poziomach -2 i -1, tam też trwają prace tynkarskie;
na poziomie 0 i powyżej wznoszone są ściany murowe na których powieszona
zostanie okładzina kamienna;
3) roboty w zakresie robót instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych,
ppoż. realizowane są na poziomach -2, -1 i częściowo 0.
Spośród zaplanowanych na najbliższe tygodnie działań kluczowe jest przykrycie
budynku dachem, które otwiera Wykonawcy następne fronty robót. Według deklaracji
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Budimex montaż dźwigarów stalowych powinien rozpocząć się 23 listopada 2020 r.
i zakończyć do 30 marca 2021 r. Wraz z montażem dźwigarów wykonywane będą prace
żelbetowe stropodachu, a następnie montaż warstw termicznych i izolacyjnych.
Zakończenie tych prac pozwoli Wykonawcy osiągnąć Pierwszy Cel Kluczowy (PCK) –
wg Budimex na przełomie maja i czerwca 2021 r.
1. Instalacje budynkowe – po osiągnięciu Pierwszego Celu Kluczowego, Wykonawca
będzie mógł w 2021 r. kontynuować prace instalatorskie w całym budynku
oraz przystąpić do części prac wykończeniowych, które nie wymagają zamknięcia
budynku (otwory okienne i drzwiowe). Po wykonaniu analizy instalacji
budynkowych z uwagi na wymogi Wystawy Stałej możliwe będzie przekazanie
Wykonawcy zaktualizowanej dokumentacji w tym obszarze. Po przekazaniu
Budimex zaktualizowanych projektów w jego zakresie będzie aktualizacja projektu
wysokociśnieniowej mgły wodnej do wymogów projektu Wystawy Stałej.
2. Elewacja szklana budynku – po odrzuceniu przez Projektanta i Nadzór Inwestorski
dokumentacji
Wykonawca

warsztatowej
złożył

elewacji

kolejną

szklanej

dokumentację

na

konstrukcję

warsztatową

aluminiową

elewacji

szklanej

na konstrukcji stalowej (zgodną z dokumentacją wykonawczą). Aktualnie trwa
jej weryfikacja przez Projektanta i Nadzór Inwestorski. Po akceptacji projektu
montażowo-warsztatowego Wykonawca będzie mógł przedstawić dokumentację
warsztatową mock-upu, a po jej akceptacji wykonać próbkę elewacji szklanej
(mock-up) w miejscu jej wbudowania, czyli na budynku. Po akceptacji rozwiązania
będzie mógł przystąpić do realizacji elewacji szklanej. Zamknięcie otworów
budynku

oraz realizacja

prac

instalacyjnych

i

wykończeniowych

pozwoli

Wykonawcy osiągnąć Drugi Cel Kluczowy (DCK), czyli umożliwienie rozpoczęcia
prac wykonawcy Wystawy Stałej w budynku. Według deklaracji Wykonawcy
powinno to nastąpić w marca 2022 r.
3. Elewacja kamienna budynku – powinna być realizowana wspólnie z elewacją
szklaną z uwagi na ich wspólne elementy („przechodzenie jednej w drugą”). Z
uwagi na brak podpisanych umów przez Wykonawcę z dostawcami kamienia oraz
brak projektu warsztatowego (podkonstrukcja uzależniona od rodzaju kamienia)
może wystąpić pewne opóźnienie w „zgraniu” obu elewacji. Po złożeniu
dokumentacji warsztatowej podobna ścieżka jak w przypadku elewacji szklanych,
tzn. weryfikacja przez Projektanta i Nadzór Inwestorski. Po akceptacji systemu
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Wykonawca powinien przedstawić dokumentację warsztatową mock-upu, a po jej
akceptacji wykonać próbkę elewacji kamiennej (mock-up) w miejscu jej
wbudowania, czyli na budynku. Po akceptacji rozwiązania będzie mógł przystąpić
do realizacji elewacji. Według deklaracji Wykonawcy prace przy elewacji
kamiennej będą trwać praktycznie do samego końca inwestycji.
4. Przyłącza – z chwilą wykończenia pomieszczeń technicznych w budynku będzie
możliwość

przyłączenia

sieci

wodno-kanalizacyjnej,

energetycznej

oraz teletechnicznej do budynku.
5. Prace wykończeniowe, rozruch i testy instalacji – po zamknięciu budynku będą
kontynuowane prace instalacyjne, a po nich wykończeniowe. Równolegle powinny
być przeprowadzane rozruchy i próby wszystkich instalacji budynkowych,
żeby potwierdzić gotowość budynku do odbiorów ppoż., sanepid i WINB.
(zwykle około 3 miesięcy przed terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
6. Zagospodarowanie terenu i mała architektura – po zakończeniu prac ziemnych
związanych

z

sieciami

Wykonawca

powinien

przystąpić

do

wykonania

zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń, lampy oświetleniowe) i małej
architektury (ławki, plac zabaw, itp.).
7. Odbiory i pozwolenie na użytkowanie – po pozytywnym wykonaniu rozruchów i
prób instalacji BX powinien zgłosić w imieniu MHP gotowość do odbiorów sanepid
i ppoż., a po ich pozytywnym przejściu zgłosić do WINB wniosek o pozwolenie
na użytkowanie składając dokumentację powykonawczą wraz ze stosownymi
oświadczeniami kierownika budowy.
Poniesione nakłady na realizację budowy budynku w latach 2018–2020 (wydatkowane
środki) przedstawiają się następująco:

Kwota nakładów
63 707 tys. zł
62 990 tys. zł
17 505 tys. zł

Rok
2018 rok
2019 rok
do końca października 2020 roku
2020 rok
listopad – grudzień
2020 rok
planowane wydatki niewygasające
2020 rok
koszty razem

7 279 tys. zł
20 216 tys. zł
45 000 tys. zł
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Procentowe zaawansowanie prac narastająco na koniec roku 2018, 2019 oraz na koniec
października 2020 r. przedstawiono w załączonej tabeli, która stanowi załącznik nr 1
do uzasadnienia.
Muzeum po jego wybudowaniu będzie finansowane z dotacji podmiotowej ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przychodów
własnych przeznaczanych na finansowanie działalności statutowej. Szczegółowa
kalkulacja kosztów utrzymania zrealizowanej inwestycji – Muzeum nastąpi w
końcowym etapie realizacji Programu w celu ich ujęcia w ustawie budżetowej na
kolejny rok.
Wejście w życie przedłożonego projektu uchwały łącznie z kosztami kontynuacji
inwestycji i robót dodatkowych oraz utrzymania Muzeum Historii Polski nie spowoduje
dodatkowych skutków dla budżetu państwa. Koszty te będą finansowane w ramach
zaplanowanego limitu wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego.
Z uwagi na fakt, że zmiany finansowe dotyczą m.in. budżetu państwa na 2020 r.
zachodzi uzasadniona potrzeba, by przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia w celu natychmiastowego wprowadzenia zmian w budżecie państwa.
II.

Aktualny stan regulacji

Program był przewidziany na lata 2016–2021. Łączne nakłady na jego realizację
wynosiły 757 270 000 zł, a finansowanie w kolejnych latach zakładało następujący
podział:
1) 2016 r. – 10 864 000 zł
2) 2017 r. – 21 613 000 zł
3) 2018 r. – 77 540 000 zł
4) 2019 r. – 218 581 000 zł
5) 2020 r. – 280 687 000 zł
6) 2021 r. – 147 985 000 zł.
III.

Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym
(przewidywane skutki wejścia w życie)

Zakres proponowanych zmian w Programie obejmuje uaktualnienie terminów
oraz wymagań finansowych i organizacyjnych dla zmienionych warunków realizacji
inwestycji.

6

W związku z powyższym realizacja Programu obejmowałaby lata 2016–2023. Łączne
nakłady na realizację wyniosłyby 757 270 000 zł. Proponowana zmiana nie spowoduje
łącznego wzrostu wydatków w całym okresie finansowania inwestycji. Finansowanie
w kolejnych latach zakłada następujący podział:
1) 2016 r. – 10 864 000 zł;
2) 2017 r. – 21 613 000 zł;
3) 2018 r. – 74 897 000 zł;
4) 2019 r. – 69 396 000 zł;
5) 2020 r. – 57 358 000 zł;
6) 2021 r. – 147 985 000 zł;
7) 2022 r. – 268 104 000 zł;
8) 2023 r. – 107 053 000 zł.
Zmiany w programie obejmują również przesunięcia między poszczególnymi kosztami.
1. Prace projektowe budynku i nadzór autorski – wzrost o kwotę 3 700 000 zł.
Wzrost wynika z wydłużenia czasu realizacji inwestycji oraz ze względu
na skomplikowany charakter budowy, uwzględniający konieczność koordynacji
prac w zakresie nadzorów autorskich pomiędzy projektem budynku i wystawy
stałej.
2. Prace projektowe Wystawy Stałej – wzrost o kwotę 2 204 000 zł.
Wzrost jest związany z wielkością i wysokim stopniem skomplikowania wystawy,
na potrzeby budowy i późniejszej eksploatacji – wprowadzenia parametrów
wystawy do programu BIM (co wiąże się z nieprzewidzianymi w dotychczasowym
kosztorysie kosztami).
3. Koszty obsługi projektu – wzrost o kwotę 2 494 000 zł.
Wzrost wydatków wynika z wydłużenia czasu realizacji inwestycji, a co za tym
idzie dłuższego czasu użytkowania platformy do elektronicznego zatwierdzania i
wymiany dokumentów Think Project, kosztu obsługi inwestycji przez zewnętrzną
kancelarię prawną oraz kosztu specjalistycznej firmy kosztorysowej. Przewidziano
tu również koszt zatrudnienia menedżera ds. BIM oraz ewentualnie rzeczoznawców
budowlanych do wsparcia zespołu inwestora w rozstrzyganiu sporów dotyczących
dokumentacji wykonawczej realizowanego obiektu.
4. Wynagrodzenie Zespołu Inwestora – wzrost o kwotę 6 318 000 zł.
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Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z wydłużenia czasu trwania realizacji
inwestycji,

a

co

z uwzględnieniem

za

tym

idzie

zapewnienia

konieczności

Nadzoru

zatrudnienia

Inwestorskiego,

kolejnych

branż

wraz z zawansowaniem inwestycji oraz zapewnieniem koniecznego wsparcia
eksperckiego.
5. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci – zmniejszenie
o kwotę 1 877 000 zł.
Spadek planowanych wydatków wynika ze zmiany wysokości kwoty wynikającej
z umowy przyłączeniowej względem zakładanej.
6. Budowa obiektu – spadek o kwotę 43 502 000 zł.
Zmniejszenie kosztów budowy do sfinansowania w ramach środków programu
wynika z przeniesienia ich sfinansowania poza programem, w ramach przyznanego
zwiększenia w nowelizacji budżetu 2020 r. (jako wydatków niewygasających 2020)
w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
7. Budowa wystawy stałej – wzrost o kwotę 25 002 000 zł.
Zwiększenie kosztów budowy stałej do sfinansowania w ramach środków programu
w latach 2022–2023 wynika z potrzeby dostosowania harmonogramu płatności
w związku ze zwiększeniem planowanych kosztów budowy wystawy stałej
związane jest ze wzrostem kosztów robocizny i materiałów budowlanych, wzrostem
cen najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych, wzrostem kosztów zakupów
profesjonalnych zabudów i gablot na potrzeby wysokiej klasy eksponatów
niezbędnych dla rangi wystawy, wzrostu kosztów najwyższej klasy zabezpieczeń
przewidzianych dla obiektów i kosztów profesjonalnego oświetlenia.
8. Wyposażenie budynku – wzrost o kwotę 5 661 000 zł.
Wzrost wynika z uwzględnienia wzrostu cen, w tym komory fumigacyjnej, stacji
uzdatniania wody oraz wyposażenia magazynów i pracowni w specjalistyczne
meble.
Dodatkowo w latach 2020–2023 w ramach środków MKiDN, poza programem, będą
realizowane równolegle konieczne do zakończenia inwestycji prace dodatkowe
za planowaną kwotę 173.322 tys. zł.
IV.

Wpływ zmiany uchwały na wartość miernika

Wartość mierników została zaktualizowana.
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1. Powierzchnia netto wybudowanego budynku zwiększyła się z 44 700 m²
do 44 856 m², co wynika z posiadanej dokumentacji projektowej. W projekcie
wykonawczym powierzchnia ta wynosi 44 856 m², projektant dokonał korekty
powierzchni po dokładnym przeliczeniu. Wskazał, że rzeczywiste wykonanie,
biorąc pod uwagę normowe odchyłki wykonawcze (ze względu na prace
technologiczne), może się w niewielkim stopniu różnić od projektowanych.
2. Powierzchnia netto wystawy stałej MHP – 7 000 m²; powierzchnia netto wystaw
czasowych MHP – 1 400 m².
Przez powierzchnie netto kondygnacji wg PN-ISO 9836 rozumiana jest powierzchnia
ograniczona przez elementy zamykające w postaci stałych przegród budowlanych.
3. Wskaźnik liczby osób odwiedzających muzeum rocznie zwiększył się z 606.000 do
667.000 osób, w związku z aktualizacją danych GUS (liczba mieszkańców Warszawy,
turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający Warszawę), jako podstawy wyliczenia
wskaźnika.
V.

Ocena przewidywanych skutków prawnych związanych z wejściem w życie
uchwały

Istotą proponowanej zmiany jest aktualizacja i zmiana terminów oraz kosztów budowy
siedziby Muzeum. Zmiana ta dotyczy również kosztów budowy wystawy stałej,
związana jest z przesłankami wymienionymi powyżej jak wzrost kosztów robocizny,
materiałów budowlanych, jak również wzrost cen najnowocześniejszych urządzeń
elektronicznych, zakupów wysokiej klasy eksponatów niezbędnych dla rangi wystawy,
koszty najwyższej klasy zabezpieczeń przewidzianych dla obiektów. Wystawa stała jest
bezprecedensowym w swojej skali projektem w Polsce.
VI.

Informacja dotycząca notyfikacji

Projekt uchwały nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.)
i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
VII.

Zgodność uchwały z prawem Unii Europejskiej

W związku z uwagą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia
8 stycznia 2021 r., iż finansowanie budowy siedziby Muzeum Historii Polski należy
uznać za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
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Europejskiej (TFUE), Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zobowiązuje
się do końca 2021 r. przeprowadzić notyfikację pomocy publicznej Komisji
Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE w trybie określonym w art. 21 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708 i 2377). Jednocześnie ze względu na przekroczenie progu
powodującego obowiązek notyfikacji (150 mln EUR na projekt) nie jest możliwe
wyłączenie z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego.
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