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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 
Kompleksowa konserwacja Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu 

 

 
 

 

I. CEL OPRACOWANIA:  

 

Kompleksowa konserwacja Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego, obejmująca zakresem polichromię sklepienia centralnego wraz ze 

sztukateriami, polichromię ściany pod chórem oraz konserwację północnego zespołu ław 

studenckich. 

     

II. 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., oraz Decyzja nr 1205/25/R z dnia 29.08.1972 r. (zabytki 

ruchome)   

  

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

1. Prace konserwatorskie zgodnie z: 

 

a. „Programem Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina w   

Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we 

Opis przedmiotu zamówienia 
 



Wrocławiu”, opracowanym przez Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę 

Grabarczyk - (Załącznik nr 3.1 do SIWZ) 

 

b. Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1110/2014 z dnia 

29.12.2014 oraz nr 258/2020 z dnia 12.03.2020 r. na prowadzenie prac 

konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym - (Załącznik nr 3.2 do SIWZ). 

    

2. Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej 

dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym (w 3 egz. w formie 

papierowej i 3 egz. płyta CD). 

 

3. Opracowanie zaleceń dla użytkownika dotyczących konserwacji bieżącej 

wykonanych elementów. 
 

4.  Zakres prac konserwatorskich w Auli Leopoldina: 

 polichromia:  

         - scena główna (sklepienie centralne) – 1 szt., 

         - lunety sklepienia głównego – 10 szt., 

         - ściana pod chórem (ściana tylna, oraz 4 odcinki ścian pomiędzy niszami  

           okiennymi), 

 monochromia: 

- obramienia łuków nisz okiennych – 10 szt., 

- ściany tarczowe w lunetach – 10 szt., 

 sztukateria: 

 - naczółki na gzymsie – sztukaterie gipsowe – 16 szt., 

 - naczółki na gzymsie – złocenia – 8 szt., 

 - ściany tarczowe i lunety – sztukaterie gipsowe – 10 szt., 

 - złocenia – sztukaterie – 2 szt., 

 - sztukaterie –stucco lustro – 10 szt., 

         - sztukaterie – polichromia – 10 szt., 

 konserwacja techniczna tynku za ławą, 

 konserwacja estetyczna glifu drzwiowego, 

 konserwacja 16 ławek studenckich w północnym zespole ław (w skład 16 

ławek wchodzi przedpiersie), 

 wymiana dębowego podestu drewnianego pod ww. ławkami studenckimi, 

 demontaż i montaż pleców ławki pod chórem, 

 scalenie kolorystyczne i naprawa przy glifach okiennych (pod parapetami 

w glifach okiennych i w glifach okiennych) ok. 7 m2, 

 scalenie kolorystyczne ścian za obrazami (narożniki) oraz ścian pomiędzy 

konsolami ok. 8 m2 

 

Aula Leopoldina jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Prace należy wykonać w 

taki sposób aby aula była nadal dostępna dla osób niepełnosprawnych.  

      

IV. TERMIN REALIZACJI I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

   

1. Wykonanie zamówienia:  18 miesięcy od dnia podpisania umowy  

 

2. Uwaga: Prace konserwatorskie będą wykonywane na obiekcie czynnym. 

Zwiedzający/turyści będą mogli oglądać proces konserwacji z balkonu 

Auli Leopoldina i tylko w tym obszarze będą mogli się poruszać. W 

trakcie trwania prac konserwatorskich, równolegle, będą wykonywane 

prace remontowe Sekcji Obsługi Gmachu Głównego - zaplecza Auli 



Leopoldina (pom. nr 96), dlatego wymagana będzie ścisła współpraca 

wszystkich Wykonawców.  
 

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. 

 

V. GWARANCJA I RĘKOJMA: 

      Wykonawca udziela min. 5-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie  

      prace licząc od daty odbioru. 

 

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, 

oraz fakturą końcową (zgodnymi z potwierdzonymi przez komisje ze strony 

Zamawiającego, protokołami sanu wykonania prac konserwatorskich, załączonymi 

każdorazowo do faktury oraz zgodnie z Harmonogramem prac);     

 

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonany 

element prac przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz 

na 5 miesięcy przy czym pierwsza faktura częściowa nie może przekroczyć 30 % 

wartości Umowy.  

Łącznie faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wartości Umowy.  

 

Zamawiający ustala, iż elementem nadającym się do częściowego odbioru i 

częściowego fakturowania przez Wykonawcę są kompletnie wykonane elementy 

robót wyszczególnione w Harmonogramie. 

 

VII.  ZAŁĄCZNIKI: 

1) Załącznik nr 3.1 do SIWZ –Program Prac Konserwatorskich 

2) Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Decyzje  Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

a) nr 258/2020, b) nr 1110/2014 

3) Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Rzut Auli Leopoldina oraz rysunki 

4) Załącznik nr 3.4 do SIWZ - Plan sytuacyjny 

5) Załącznik nr 3.5 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna; 

6) Załącznik nr 3.6 do SIWZ - Dokumentacje powykonawcze: 

a) Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy emporze muzycznej  

w Auli Leopoldina UWr., prowadzonych w roku 2017 przez firmę Antiqua Konserwacja 

Dzieł Sztuki z siedzibą w Myślenicach. 

b) Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich  podniebia empory Auli 

Leopoldina w Gmachu Głównym UWr., prowadzonych w roku 2018 przez konsorcjum 

firm : ARTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowicach i ART. SERVICE Konserwacja i 

Restauracja Dzieł Sztuki z siedzibą w Krakowie; 

c) Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii glifów  

okiennych w Auli Leopoldina UWr., prowadzonych w roku 2019 przez konsorcjum  

firm: ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z siedzibą w Krakowie i 

ARTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowicach.   

 

 

 

 

 

 


