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Załącznik nr 3 do OPZ 

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DLA GABLOT I EKSPOZYTORÓW 

1. Wymagania co do właściwego wykonania elementów wyposażenia. 

/dotyczy projektu nowej ekspozycji na piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  

w skrzydle południowym: Gabinety z Portretami Sobieskich i Sieniawskich i w skrzydle 

północnym: Gabinet Pastelowy/ 

1) Zakłada się wykonanie mebli ekspozycyjnych i elementów wyposażenia wystawy  w 

standardach muzealnych, czyli takich gdzie zamawiającym jest muzeum  znajdujące się w 

Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonym przez ministra właściwego ds kultury. 

2) Do realizacji wyposażenia wystawy można przystąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji 

przez Zamawiającego materiałów i rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków warsztatowych dla zobrazowania 

sposobu wykonania poszczególnych elementów projektu. Rysunki warsztatowe wszelkich 

proponowanych rozwiązań powinny zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego, 

a dopiero po jej uzyskaniu, stanowiły będą podstawę do rozpoczęcia prac. 

4) Wszystkie proponowane rozwiązania i materiały muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 

grożącym ich zniszczeniem lub utratą oraz wytycznymi Zamawiajacego dotyczącymi 

warunków konserwatorskich w zakresie ekspozycji zbiorów. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące mebli ekspozycyjnych 

/Dotyczy następujących mebli opisanych w OPZ: 

 GABLOTA na medaliony i redukcje nagrobków z wytwórni Mintera do Pokoju 

Sobieskich/Galeria Południowa 

 SPECJALISTYCZNY EKSPOZYTOR Z SZUFLADAMI do ekspozycji grafik (ekspozycje 

cykliczne-wymienne) (ekspozycja grafiki DAVID) do dawnego Gabinetu z portretami 

Sieniawskich, Pokój Historyczny / Galeria PołudniowaC. 

 SPECJALISTYCZNY EKSPOZYTOR Z SZUFLADAMI DO PREZENTOWANIA MATERIAŁÓW 

IKONOGRAFICZNYCH – IKONOGRAFIA PAŁACU do Gabinetu Pastelowego, Korpus Główny 

na piętrze pałacu. 

 GABLOTA - EKSPOZYTOR NA POCZTÓWKI STEREOSKOPOWE Z SOCZEWKAMI do Gabinetu 

Pastelowego./ 

1) Materiały zastosowane do wykonania gablot i ekspozytorów powinny gwarantować 

bezpieczeństwo eksponatów, neutralność chemiczną wnętrza gabloty względem zbiorów. 

2) Zamówienie zakłada wykonanie gablot i ekspozytorów i pozostałych mebli w standardach 

muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane, należy stosować materiały obojętne chemicznie 

wobec eksponatów. Obojętność chemiczna musi być potwierdzona wynikami badania 

„ODDY TEST”, przeprowadzonego przez uprawnione laboratorium. Dotyczy to także 

zastosowanego kleju do klejenia szyb, lakierów zastosowanych do lakierowania gablot, 

silikonów oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Na styku z muzealiami nie 

mogą być stosowane żadne materiały stolarskie. 
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3) Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi gabloty (i ekspozytory) mają być wykonane w 

standardzie zapewniającym szczelność o współczynniku ACD < 0,4. 

4) Przestrzeń do umieszczenia materiałów do pasywnej kontroli klimatu (np. żele 

krzemionkowe)  z możliwością ich wymiany bez otwierania gabloty, należy przewidzieć 

jedynie dla gabloty nr A.a) - Gablota do ekspozycji Minterów.  

5) Należy zapewnić oświetlenie światłem LED charakteryzującym się następującymi 

parametrami:  

a) współczynnik oddawania barw min. CRI>95 przy czym parametr dla R9 nie może 

być niższy niż 90;  

b) temperatura barwowa 3000 K;  

6) Oświetlenie musi być wyposażone w potencjometr umożliwiający płynną regulację 

natężenia światła w gablocie, w przedziale 5% - 100% jasności, pozwalającą dostosować 

oświetlenie do wymogów konserwatorskich. Włącznik powinien być dostępny bez 

otwierania ekspozycyjnej części gabloty i niedostępny dla osób postronnych – chyba, że 

Zamawiający postawi inne wymogi. 

7) Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej 

gablot. możliwe oświetlenie światłowodowe. (jako wariant cenowy alternatywny) 

8) Instalacja oświetleniowa gablot będzie podłączona do instalacji elektrycznej (gniazdek) na 

ścianach. 

9) Każda z gablot (i ekspozytorów) powinna posiadać wygodną dla użytkownika rewizję 

istotnych elementów elektrycznych, których przegląd techniczny jest wymagany. 

10)   Elementy konstrukcyjne gablot (i ekspozytorów) lakierowane proszkowo powinny 

spełniać warunki normowe PN-EN, farbami bezpiecznymi dla eksponatów - obojętnymi 

chemicznie 

11)  Gabloty (i ekspozytory) muszą spełniać wymogi stawiane gablotom bezpiecznym 

określonym w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

z dnia 2 września 2014 r. Załączniki (nr 1) ust. I,  w sprawie zabezpieczania zbiorów 

muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub utratą: 

a. „6. Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbiorów posiadają: 

1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 

2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę 

położenia; 

3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum 

w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356:2000; 

4) zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające 

posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209:2005; 

5) możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią 

systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie 

poza tym systemem”. 

12)  Projekt koncepcyjny stanowi wytyczne do wykonania przez Wykonawcę rysunków 

warsztatowych (projektu wykonawczego) , które stanowić będą podstawę do wykonania 
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gablot i innych elementów ekspozycji. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia 

przyjętych rozwiązań warsztatowych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać meble ekspozycyjne  zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, 

obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi robót i technologii zastosowanych w 

realizacji gablot, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

13)  Gabloty i ekspozytory mają  być zamykane na zamki umieszczone w sposób niewidoczny 

dla Zwiedzających. Wykonawca powinien wyposażyć gabloty w zamknięcia mające 

certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-

EN 12209. Rodzaj zamka i wkładek dostosować do typu oraz sposobu otwierania 

poszczególnych gablot. Dokładne lokalizacje oraz ilości zamków Wykonawca ustali z 

Zamawiającym w ramach projektu wykonawczego. 

14) Wymagania dotyczące wkładki: 

a) drzwi gabloty - system oparty na wkładkach o konstrukcji bębenkowej  

b) Klasa zabezpieczenia – 6 klasa zgodnie PN-EN 1303:2015-07  

c) Klasa odporności na włamanie – C klasa, zgodnie PN-EN 1303:2015-07  

d) Zabezpieczenie związane z kluczem – 6 klasa lub lepsza; zgodnie z PN-EN 

1303:2015-07  

e) Odporność na atak – D klasa, zgodnie z PN-EN 1303:2015-07  

15)  Konstrukcja gablot ze stalowych profili zamkniętych. Elementy konstrukcyjne 

lakierowane proszkowo powinny spełniać warunki polskich norm. Wszystkie krawędzie 

nieostre, bezpieczne dla eksponatów i zwiedzających, łączenia, spawy i nity wykonane w 

sposób niewidoczny. 

16)  Okładziny gablot - blacha stalowa czarna grubości min. 2 mm, lakierowana z użyciem 

lakierów proszkowo-piecowych. Wszystkie krawędzie nieostre, bezpieczne dla 

eksponatów i zwiedzających. Mocowanie do ramy konstrukcyjnej bez widocznych dla 

zwiedzających elementów złącznych (śruby, wkręty, nity, spawy itp). 

17) Szkło bezpieczne antyrefleksyjne o zwiększonej odporności na przebicie, w klasie min. 

P4A zgodnie z PN-EN 356:2000, z filtrem zatrzymującym promieniowanie UV, Parametry 

szkła:  

a) współczynnik oddawania barw: Ra ≥98. 

b) Odbicie ≤ 8,1%,  

c) Współczynnik przepuszczalności światła (EN 410 – 2011): „Lt” ≥96%,   

Krawędzie szkła szlifowane i polerowane, o nieostrych krawędziach, z warstwą obniżającą 

powstawanie zanieczyszczeń na powierzchni szyby (odcisków palców, tłuszczy, smug, brudu). 

Szklenie indywidualne zależne od gabarytów gabloty. Przyjęta grubość szklenia będzie 

właściwa dla wielkość poszczególnych tafli szklanych oraz zaleceń producenta szkła, co 

Wykonawca uwzględni w opracowywanym projekcie warsztatowym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_oddawania_barw

