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Załącznik nr 1do zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest Specjalistyczne oczyszczanie powierzchni zabytkowego 

wystroju wnętrz w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach prewencyjnych 

zabiegów przy zabytkach. 

 

CPV: 92521000-9 Usługi świadczone przez muzea 

SPOSÓB WYKONANIA DZIEŁA 

Dzieło wykonywane będzie w pomieszczeniach:  

45. Pomieszczenie nad Kaplicą,  

47. Pokój Cichy,  

48. Gabinet Farfurowy,  

49. Gabinet o Trzech Oknach,  

50. Pokój Średni,  

51. Przedpokój,  

52. Pokój Locciego 1,  

53. Pokój Locciego 2,  

56. Gabinet z Papugą,  

82. Sala Uczt Jana III. 

Prace polegają na: usunięciu kurzu, pyłu z powierzchni wszystkich ścian i sufitów 

obejmujących obiekty zabytkowe: malowidła ścienne, dekoracje sztukatorskie, 

polichromowane stropy drewniane, obraz plafonowy na płótnie, okładziny ceramiczne 

ze złoceniami, parapety kamienne.  

Do prac niezbędne jest użycie odpowiednich do tego celu: narzędzi, urządzeń oraz 

sprzętów (odkurzacze, miękkie pędzle, ściereczki z mikrowłókien, drabiny, rusztowania, 

maski przeciwpyłowe, fartuchy, rękawiczki). 

Przewiduje się lokalne oczyszczanie malowideł ściennych miękkimi gąbkami (Pokój 

Cichy, Gabinet o Trzech Oknach, Sala Uczt Jana III), po przeprowadzeniu wcześniejszych  

prób oczyszczania. 

Prace będą wykonywane pod nadzorem i według wytycznych opiekunów 

konserwatorskich Muzeum. 

Prace powinny odbywać się przy stałej obecności kierownika prac – będącego 

dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, w specjalizacji malarstwa, posiadającego 
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minimum 5 lat stażu pracy, który będzie odpowiedzialny za koordynację i jakość prac 

oraz nadzór ze strony wykonawcy. Osoba ta ustali wytyczne z odpowiedzialnymi 

konserwatorami Muzeum i przekaże je zespołowi wykonawcy. 

Zespół pracowników wykonawcy powinien liczyć minimum 3 osoby (nie licząc 

kierownika) posiadające minimum 3 lata doświadczenia w pracy w konserwacji dzieł 

sztuki lub mogą to być studenci Wydziałów Konserwacji z ukończonym 4 rokiem 

studiów. 

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego ustawienia rusztowania w Sali Uczt 

Jana III, odbioru rusztowania przez inspektora nadzoru budowlanego i przestrzegania 

obowiązujących w Muzeum przepisów bhp. 

Po zakończeniu Prace będą odbierane komisyjnie z potwierdzeniem protokolarnym. 

Po zakończeniu Prace będą odbierane komisyjnie i potwierdzane protokolarnie. 


