
Postępowanie nr BZP.2411.34.2018.EH 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

     
Opis przedmiotu zamówienia 

 
    
Prace restauracyjno - konserwatorskie drewnianego podestu i ławek pod balkonem w Auli 
Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we 
Wrocławiu.  
 
1. CEL OPRACOWANIA:  
 
Konserwacja drewnianego podestu i ławek pod balkonem w Auli Leopoldina w Gmachu 
Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
2. LOKALIZACJA, DANE Z EWDIDENCJI GRUNTÓW: 

• Jednostka ewidencyjna: Wrocław 
• Obręb: Stare Miasto 
• Arkusz Mapy: AM 26 
• Nr działki: 3/1 
• Nr księgi wieczystej: WR1K/00057999/3 
• Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A/2903/163, Decyzja z 

dnia 15.02.1962 r. 
  

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 
 

1. Prace konserwatorskie zgodnie z: 
 
- „Programem Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina w  
   Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we  
   Wrocławiu” – w zakresie ławek pod emporą w Auli Leopoldina. Opracowanym przez  
   Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę Grabarczyk - (Załącznik nr 1) 
 

          - Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1110/2014 z dnia 29.12.2014  
            na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym i Pozwoleniem  

      Konserwatorskim  nr  114/2016  z dnia  10.02.2016 (zmiana w części wnioskodawcy)  

      oraz Pozwoleniem Konserwatorskim  nr  733/2016  z dnia  08.07.2016 r. (zmiana   

      osób prowadzących prace konserwatorskie). – (Załącznik nr 2)   
 

2. Uzyskanie zmiany Decyzji o Pozwolenie Konserwatorskie w związku ze zmianą osoby  
Kierującej pracami na żądanie Miejskiego Konserwatora Zabytków.   

 
      3. Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej  
          dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym (w 5 egz. w formie 
          papierowej i 5 egz. płyta CD) 
 
      4. Wykonanie tablicy informacyjnej (2 szt.) z podaniem nazwy zadania, nazwą  
          wykonawcy i darczyńcy, uzgodnionej z Zamawiającym.  
           
      5. Zakres prac restauracyjno-konserwatorskich drewnianego podestu i ławek 
          pod balkonem w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego: 
 

• ławki ażurowe pod balkonem, wolnostojące – 11 szt.  
• ławki pełne pod balkonem, fornirowane – 4 szt. 
• ławka pod balkonem z plecami, fornirowana – 1 szt. 

• dębowy podest pod tymi ławkami – 1 szt. 
• przeniesienie ławek i podestu do miejsca, w którym zostaną poddane konserwacji 

oraz montaż wszystkich elementów i nałożenie specjalistycznych uszczelek 

amortyzujących oraz kitów na styku drewna ze ścianą.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 



prace restauracyjno-konserwatorskie należy wykonać zgodnie z Programem Prac 

Konserwatorskich i Pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

Ławki pełne pod balkonem, fornirowane (4 szt. o wym. 4,80x2,2m), ławki pod balkonem z 

plecami, fornirowane (1 szt. o wym. 4,80x3,6m) oraz ławki ażurowe, wolnostojące (11 szt. 

o wym. 2,0x1,25m) 

Zakres prac – dezynfekcja, oczyszczenie z powłok malarskich, naprawy stolarskie, wymiana 

części zdegradowanych elementów ławek, rekonstrukcja brakujących elementów 

snycerskich, uzupełnienie większych ubytków drewna, wyrównanie – wygładzenie 

powierzchni drewna, szlifowanie, pokrycie drewna powłoką malarską,  

 

Podest drewniany 60,48 m2 

Zakres prac - oczyszczenie drewna, wymiana desek nienadających się do konserwacji, 

naprawa podestu, demontaż desek, cyklinowanie, uzupełnienie ubytków drewna i pokrycie 

podestu warstwą ochronną. 

 
Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.); 
- roboty stolarskie związane z pracami restauracyjno-konserwatorskimi przy zabytkach.  
  
4. TERMIN REALIZACJI I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

   
1. Wykonanie zamówienia: od podpisania umowy do 20.02.2019 r.  

 
2. Uwaga: Prace konserwatorskie będą wykonywane równolegle z pracami  
     konserwatorskimi przy lożach profesorskich w Auli Leopoldina na obiekcie  
     czynnym, przy pracach konserwatorskich podniebia empory (balkonu),  
     pracach konserwatorskich  ław studenckich w części audytoryjnej auli oraz  
     przy pracach związanych z wymianą stolarki okiennej dlatego wymagana  
     będzie ścisła współpraca wszystkich Wykonawców.  
 
3. Ze względu na liczne prace konserwatorskie prowadzone w Auli Leopoldina,  

koniecznym będzie wykonywanie prac restauracyjno-konserwatorskich przy 
ławkach pod balkonem i ławkach ażurowych poza obrębem Auli. Natomiast 
prace przy podeście – powinny być prowadzone dopiero po odbiorze prac 
konserwatorskich podniebia empory czyli po 30.10.2018 r. 

 
 3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych  
     materiałów, sprzętu i narzędzi o odpowiednich parametrach jakościowych,  
     dopuszczonych do obrotu i do wbudowania, zgodnych z treścią programu prac  
     konserwatorskich. 

 
5. GWARANCJA I RĘKOJMA: 
      Wykonawca udziela min. 5-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie prace  
      licząc od daty odbioru. 
 
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
      Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu prac 
      Konserwatorskich. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


