Kraków, dnia 08 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia dla wykonania robót budowlanych obejmujących
konserwację bieżącą nawierzchni dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu
1)

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu robót budowlanych,

przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji nawierzchni
dziedzińca

arkadowego

na

wzgórzu

wawelskim

oraz

sporządzenie

dokumentacji

powykonawczej.
2)

Roboty budowlane obejmują w szczególności:

2.1)

Wymianę pojedynczych elementów kamiennych nawierzchni, tj.:

- elementów opaski wokół studzienek ściekowych z płyt rynsztokowych o wym. 18 x 58x40
cm ( wycinki pierścienia ) do wymiany- 5 szt.;
- elementów opaski wokół studzienek ściekowych z płyt rynsztokowych o wym. 40x60 cm –
do wymiany- 4 szt.;
- opaska wzdłuż pasa z porfiru po zewnętrznych krawędziach nawierzchni dziedzińca z płyt o
wymiarach 30x60 cm- do wymiany -10 szt.;
- kostki do wymiany w poszczególnych segmentach nawierzchni dziedzińca - klin wzdłuż
skrzydła płd. : 11 szt., wzdłuż bud nr.5 i skrzydła zach. : 9 szt., wzdłuż skrzydła płn.: 30 szt.,
klin wzdłuż skrzydła wschodniego – 56 szt. W sumie 107 sztuk.
2.2)

Kitowanie uszkodzonych kostek zaprawą mineralną lub kitami żywicznymi ok. 400

sztuk powierzchnia do kitowania ok. 94,75 m2:
- klin wzdłuż skrzydła płd. 13 szt.;
- wzdłuż bud nr5 do dylatacji środkowej: 91 szt.;
- klin wzdłuż skrzydła północnego :125 szt.;
- klin wzdłuż skrzydła wschodniego: 150 szt.

2.3)

Mechaniczne

czyszczenie

i

ewentualnie

chemiczna

neutralizacja

zgipsiałej

nawierzchni bruku wapiennego na powierzchni 140 m2
2.4)

Mycie całej nawierzchni dziedzińca (powierzchnia dziedzińca 2 800m2)

2.5)

Uzupełnienie spoinowania na powierzchni 7 200 m2

3) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz
z zachowaniem najwyższej staranności, w szczególności z zachowaniem wskazówek
zawartych w Wytycznych konserwatorskich stanowiących Załącznik nr 2a do Specyfikacji.
4) Do wykonywania prac na wysokości Wykonawca będzie zobowiązany skierować osoby
posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, wyposażenie zapewniające bezpieczne
warunki ich wykonywania.
5) Wszelkie roboty prowadzone w obrębie dziedzińca arkadowego muszą zostać
zaplanowane w ten sposób, aby nie utrudniały wstępu do Zamku osobom go zwiedzającym.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu prac
uwzględniającego odpowiednią kolejność przedmiotowych zadań. Teren robót należy
wygrodzić i odpowiednio oznakować. Zamawiający będzie wymagał skoordynowania robót
z innymi rodzajami prac prowadzonych w tym czasie na obszarze dziedzińca arkadowego (w
szczególności z wykonywanym przez innego wykonawcę na zlecenie Zamawiającego
montażem siatek zabezpieczających na elewacjach).
6) Wszystkie roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać pod nadzorem służb
konserwatorskich Zamawiającego. Polecenia pracowników Zamawiającego dotyczące
sposobu prowadzenia robót przy substancji zabytkowej mają dla Wykonawcy charakter
wiążący.
7) Roboty mogą być prowadzone wyłącznie poza czasem otwarcia ekspozycji w Zamku.
Godziny prowadzenia robót zostaną ustalone po zawarciu umowy.

