Kraków, dnia 08 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1b
Opis przedmiotu zamówienia dla wykonania robót budowlanych obejmujących
konserwację bieżącą ścian i sklepień Sieni Berrecciego Zamku Królewskiego na Wawelu
1)

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie programu robót budowlanych,

przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji ścian i
sklepień Sieni Berrecciego na wzgórzu wawelskim oraz sporządzenie dokumentacji
powykonawczej.
2)

Roboty budowlane obejmują w szczególności:

2.1) Wykonanie pasa tynku renowacyjnego (wymiana zdegradowanego tynku w partii
cokołowe) z rusztowania, czyszczenie i malowanie tynków istniejących;
2.2) Uzupełnienie ubytków pobiały wapiennej oraz ubytków spoinowania w części
wschodniej;
2.3) Czyszczenie elementów kamiennych ręcznie "na sucho" oraz za pomocą parownicy z
rusztowania;
2.4) Wykonanie uzupełnień ubytków –kity;
2.5) Dwukrotne nasączanie ścian kamienno-ceglanych, zworników i obramień preparatem
wzmacniającym na bazie estrów etylowych kwasy krzemowego;
2.6)

Parametry:

•

Pow. zabudowy : 250 m²

•

Pow. użytkowa : 170 m²

•

Kubatura : 1000 m³

•

Portal Berrecciego w fasadzie ( od str. dziedzińca zewn. )

•

Wysokość : 665 cm

•

Szerokość : 555 cm

•

Głębokość : 140 cm

•

Powierzchnia do uzupełnienia warstwy malarskiej : ok. 2m²

•

Arkada Florentczyka ( A ):

•

Szer. Otworu w świetle : 280 cm

•

Wysokość : 380 cm

•

Wysokość podłucza : 140 cm

•

Głębokość podłucza : 115 cm

•

Pow. do kons. : 18 m² ( wg poprzednich dokumentacji )

•

Arkada Berrecciego ( B ):

•

Szer. Otworu w świetle : 382 cm

•

Wysokość : 565 cm

•

Wysokość podłucza : 195 cm

•

Głębokość podłucza : 125 cm

•

Powierzchnia tynku renowacyjnego do wykonania : 4 m²

•

Oczyszczanie wątku kamiennego część B: ok. 39 m²

•

Oczyszczanie wątku kamiennego część A: ok. 41 m²

•

Oczyszczanie wątków ceglanych + wzmacnianie preparatem : ok. 35 m²

•

Uzupełnienie pobiały oraz scalenie kolorystyczne : ok. 2 m²

•

Oczyszczenie sklepień oraz pokrycie warstwą farby : ok. 48 m² + 135 m²

•

Uzupełnienie ubytków na sklepieniach : ok. 1 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 2b do Specyfikacji.
4) Do wykonywania prac na wysokości Wykonawca będzie zobowiązany skierować osoby
posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, wyposażenie zapewniające bezpieczne
warunki ich wykonywania oraz które przeszły wymagane przez stosowne przepisy prawa
badania lekarskie potwierdzające brak przeszkód do pracy na wysokości.
5) Przy wykonywaniu robót Zamawiający dopuszcza wyłącznie wykorzystanie rusztowań nie
wymagających kotwienia do ścian i podłoża (zgodnie z instrukcją użytkowania danego typu
rusztowań).

6) 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).
7) 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.
8) Roboty mogą być prowadzone wyłącznie poza czasem otwarcia ekspozycji w Zamku.
Godziny prowadzenia robót zostaną ustalone po zawarciu umowy.

