
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace prewencyjne w obrębie parteru i pierwszej kondygnacji dawnej słodowni należącej do Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu oraz prac prewencyjnych w obrębie środkowej i zachodniej 
części parteru i zachodniej części pierwszej kondygnacji dawnej słodowni należącej do Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, znajdującej się terenie tzw. Folwarku Zachodniego na działce nr ewid. 2/7,obręb 1-05-53, identyfikator 
działki: 146516_8.0553.2/7 położonej w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 7/11 w Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy wraz z wykonaniem dokumentacji tych prac. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 9 
grudnia 2022 r. 

3. Kod CPV: 

92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
90924000-0 Usługi usuwania grzybów 
77220000-8 Usługi impregnacji drewna 
90513600-2 Usługi usuwania osadów 
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 

4. Charakterystyka planowanego zadania, którego przedmiot zamówienia dotyczy. 

1) Przedmiotem zamówienia jest odkażenie części parteru i piętra dawnej słodowni (pomieszczenia wskazane w 
pkt. 8 i w załącznikach rysunkowych 1 i 2), a dla umożliwienia tego zabiegu również uwolnienie powierzchni 
architektonicznych w tych obszarach z osadów mineralnych i organicznych, depozytów biologicznych. W celu 
uzyskania właściwego dostępu do zagrożonych miejsc, dopuszczalne jest usunięcie ewidentnie wtórnych 
(współczesnych) warstw technologicznych (np. płyty styropianowe, sklejka, papa), i elementów współczesnej 
infrastruktury technicznej, co każdorazowo musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2) Celem działania jest redukcja zagrożenia rozwojem pleśni, grzybów i bakterii, które mogą się rozwinąć w 
okresie jesienno - zimowym w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i tym samym podwyższonej 
wilgotności drewnianego podłoża, oraz wskutek ograniczonego przepływu powietrza we wnętrzu obiektu. 
Warunki takie są charakterystyczne dla okresu począwszy od końca października do końca marca. 

3) Dawna słodownia jest obiektem murowanym o rzucie 60x15 mb. Charakteryzuje ją intensywne zastosowanie 
drewna, z którego wykonane są sięgające parteru słupy nośne, podłogi na trzech kondygnacjach, 
dwukondygnacyjna więźba dachowa oraz klapy otworów wentylacyjnych na całej długości boków tychże 
kondygnacji. 

4) Obecnie kilka pomieszczeń w obiekcie jest wykorzystywanych na tymczasowe magazyny mebli oraz elementów 
technicznych wiatraka. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność ze względu na brak fragmentów 
podłóg na kondygnacjach tzw. „wietrznych. 

5) Usuwane osady powinny być zasysane do odpowiednich urządzeń z ze szczelnymi pojemnikami, a osad 
odpowiednio utylizowany. 

6) Zastosowane preparaty chemiczne mają mieć zdolność dezynfekowania i zabezpieczania powierzchni 
zaatakowanych przez grzyby i pleśnie, posiadać stosowne atesty, i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

7) Każdorazowe wejście do obiektu musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

8) Należy prowadzić dokumentację opisową, rysunkową (podkłady dostarczy Zamawiający) i fotograficzną 
przeprowadzanych zabiegów. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-budynkow-historycznych-9358
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-naprawcze-i-konserwacyjne-7366
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-grzybow-9264
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-impregnacji-drewna-8677
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-osadow-9096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-dokumentow-8726


 

 

9) Wykaz pomieszczeń (numeracja zgodna z załącznikami rysunkowymi 1 i 2) objętych działaniem oraz zakres 
demontaży warstw wtórnych, wraz z ich charakterystyką: 

1. Sufit: papa papierowa nabijana gwoździami do deskowania, deskowanie przybite gwoździami do legarów, 
powierzchnia 190 m ²; Nieczynna instalacja wodna; Nieczynna instalacja elektryczna. W trakcie pracy w tym 
pomieszczeniu należy przemieścić w tym samym porządku elementy drewniane przechowywane tam na 
paletach i legarach na drugą stronę pomieszczenia. Fot.1. 

2. Sufit: styropian 4 cm, papa papierowa nabijana gwoździami do deskowania, deskowanie przybite gwoździami 
do legarów, powierzchnia 78,5 m²; nieczynna instalacja elektryczna.  

3. Sufit: styropian 4 cm przybijany, powierzchnia 4,4 m². Fot. 2.  

4. Ściana: płyta g/k na metalowym stelażu, powierzchnia 22,6 m²; podłoga: gumoleum, płyta pilśniowa 0,5 cm, 
nieczynna instalacja elektryczna. Fot.3. 

5. Ściana: płyta g/k na metalowym stelażu, powierzchnia 24,0 m²; podłoga: gumoleum,  nieczynna instalacja 
elektryczna. 

6. Podłoga: płyta pilśniowa , powierzchnia 22,3 m². 

7. Ściana: styropian 3 cm, płyta paździerzowa, deska, płyta wiórowa, tynk gipsowy 1,5 cm, powierzchnia 21,5 
m²; wewnętrzna ściana działowa: płyta g/k na stelażu metalowym, wełna mineralna 12 cm, płyta g/k, 
powierzchnia 14,5 m²; podłoga: panel, podkład piankowy, folia, płyta pilśniowa 2 cm, powierzchnia: 16 m². 

8. Wewnętrzna ściana działowa: płytki ceramiczne, płyta g/k, stelaż metalowy, styropian 2 cm, płyta g/k, 
powierzchnia 10 m²; podłoga: panel, podkład piankowy, folia, płyta pilśniowa 2 cm, powierzchnia 20 m².  Fot. 
4.  

9. Podłoga: panel, podkład piankowy, folia, płyta pilśniowa 2 cm, powierzchnia 23 m². 

10. Ściana działowa: wewnętrzna ściana działowa z płyt g/k pokryta płytkami ceramicznymi, wygłuszenie z wełny 
mineralnej., powierzchnia 7 m²; warstwa „siding” PCV, 0,5 cm, powierzchnia 35,5 m. Podłoga pokryta 
płytkami ceramicznymi. Fot. 5. 

10) Powyższe zdemontowane materiały należy przekazać do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów 
Komunalnych. 

11) Środek dopuszczony do dezynfekcji: Fobos M-4 (Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W; Aprobata Techniczna ITB 
nr AT-15-5942/2012, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0782/01/2012). 

5. Ilustracje poglądowe: 



 

 

 

Rys.1. Parter słodowni. Numeracja pomieszczeń. 

 

Rys. 2. Piętro słodowni. Numeracja pomieszczeń.  

  



 

 

 

Fot. 1.  

 

Fot. 2. 



 

 

 

Fot. 3. 



 

 

 

Fot. 4.  



 

 

 

Fot. 5. 


