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Załącznik A
znak sprawy: ZNP-1/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Architektura powierzchnia drewniana polichromowana – konserwacja estetycznafledrowanie
1.1. Wstępne oczyszczenie powierzchni prospektu z niezwiązanych zabrudzeń i zanieczyszczeń pylistych przez omiatanie miękkim pędzlem przy włączonym odkurzaczu.
1.2. Demontaż części ruchomych i możliwych do rozpojenia w łączeniach stolarskich, inwentaryzacja.
1.3. Usunięcie wadliwych połączeń i zardzewiałych gwoździ oraz oczyszczenie powstałych
otworów z resztek rdzy.
1.4. Usunięcie nie technologicznych przemalowań metodą chemiczną i mechaniczną (pasta
do usuwania przemalowań Scansol firmy Scandia Cosmetics). Po rozmiękczeniu warstw
zostaną one usunięte mechanicznie, a powierzchnia przemyta denaturatem i terpentyną).
1.5. Doczyszczenie warstw autorskich malatury eterem butylowym i dimetyloformamidem,
neutralizowanych terpentyną.
1.6. Oczyszczanie odwroci przez zmycie benzyną ekstrakcyjna z dodatkiem detergentu.
1.7. Usunięcie spękanych i odspajających osłabionych zapraw wraz z przetartymi malaturami.
1.8. Dezynsekcja obiektu preparatem Hylotoks i Permethrin komplet.
1.9. Miejscowe wzmocnienie strukturalne drewna 18 % paraloidu B -82 w alkoholu, ze
względu na niską toksyczność preparatu i rozpuszczalnika.
1.10. Impregnacja strukturalna drewna 12-15 % roztworem Hekolu l-50 w mieszaninie węglowodorów aromatycznych i acetonu.
1.11. Uzupełnienie ubytków drewna w obrębie struktury i snycerki w drewnie sezonowanym, dobranym gatunkowo.
1.12. Ewentualna wymiana fragmentów konstrukcyjnych belek, oraz spaczonych i osłabionych na skutek działalności owadzich szkodników drewna desek.
1.13. Uzupełnienie ubytków mechanicznych oraz niewielkich szczelin drewnem dwuskładnikowym kitem epoksydowym Axson SC 258.
1.14. Uzupełnienie i rekonstrukcja gruntów zaprawą kredowo-klejową /i, lub/ emulsyjną.
1.15. Wyszlifowanie kitów pod uzupełnienia malatury i złoceń papierem ściernym drobno-
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ziarnistym i wypolerowanie powierzchni tamponami z miękkiego materiału.
1.16. Uzupełnienie ubytków pulmentów z zachowanym rozróżnieniem na partie matu i poleru jak również barwy / pulment żółty i czerwony, brązowy/.
1.17. Scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja warstwy malarskiej w technice i kolorystyce
zgodnej z autorską.
1.18. Zabezpieczenie malatury warstwą pasty z woskiem mikrokrystalicznym, a w obrębie
filarów i parapetu bezbarwnym, twardym lakierem poliuretanowym.
1.19. Wykonanie dokumentacji zbiorczej według obowiązującego schematu.
przedmiar = 1917.614 dm2
2. Powierzchnia drewniana złocona, ornamenty
2.1. Wykonanie scalenia złoceń przez uzupełnienie brakujących fragmentów i ewentualne
wykonanie rekonstrukcji złotem płatkowym tam gdzie złocenia nie zachowały się,/ partie
matów./ Szczególne znaczenie w przypadku złoceń polerowanych będzie miało zniwelowanie różnic i „zagubienie łączenia płatków” tak bardzo przeszkadzających w odbiorze.
Proponuje się nadać formom większą plastyczność (korekta płatkami i złotem proszkowym).
2.2. Zabezpieczenie złoceń narażonych na mechaniczne przetarcia roztworem Paraloidu B-72
w alkoholu, jeśli będzie taka potrzeba.
przedmiar = 430 dm2
3. Architektura – drewno surowe
3.1. Wstępne oczyszczenie powierzchni prospektu z niezwiązanych zabrudzeń i zanieczyszczeń pylistych przez omiatanie miękkim pędzlem przy włączonym odkurzaczu.
3.2. Demontaż części ruchomych i możliwych do rozpojenia w łączeniach stolarskich, inwentaryzacja.
3.3. Usunięcie wadliwych połączeń i zardzewiałych gwoździ oraz oczyszczenie powstałych
otworów z resztek rdzy.
3.4. Usunięcie nie technologicznych przemalowań metodą chemiczną i mechaniczną (pasta
do usuwania przemalowań Scansol firmy Scandia Cosmetics). Po rozmiękczeniu warstw
zostaną one usunięte mechanicznie, a powierzchnia przemyta denaturatem i terpentyną).
3.5. Doczyszczenie warstw autorskich malatury eterem butylowym i dimetyloformamidem,
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neutralizowanych terpentyną.
3.6. Oczyszczenie odwroci przez zmycie benzyną ekstrakcyjna z dodatkiem detergentu.
3.7. Usunięcie spękanych i odspajających osłabionych zapraw wraz z przetartymi malaturami.
3.8. Dezynsekcja obiektu preparatem Hylotoks i Permethrin komplet.
3.9. Miejscowe wzmocnienie strukturalne drewna 18 % paraloidu BP -82 w alkoholu, ze
względu na niską toksyczność preparatu i rozpuszczalnika.
3.10. Impregnacja strukturalna drewna 12-15 % roztworem Hekolu l-50 w mieszaninie węglowodorów aromatycznych i acetonu.
3.11. Uzupełnienie ubytków drewna w obrębie struktury i snycerki w drewnie sezonowanym, dobranym gatunkowo.
3.12. Ewentualna wymiana fragmentów konstrukcyjnych belek, oraz spaczonych i osłabionych na skutek działalności owadzich szkodników drewna desek.
3.13. Uzupełnienie ubytków mechanicznych oraz niewielkich szczelin drewnem dwuskładnikowym kitem epoksydowym Axson SC 258.
3.14. Uzupełnienie i rekonstrukcja gruntów zaprawą kredowo-klejową /i, lub/ emulsyjną.
3.15. Wyszlifowanie kitów pod uzupełnienia malatury i złoceń papierem ściernym drobnoziarnistym i wypolerowanie powierzchni tamponami z miękkiego materiału.
3.16. Uzupełnienie ubytków pulmentów z zachowanym rozróżnieniem na partie matu i poleru jak również barwy / pulment żółty i czerwony, brązowy/.
3.17. Scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja warstwy malarskiej w technice i kolorystyce
zgodniej z autorską.
3.18. Zabezpieczenie malatury warstwą pasty z woskiem mikrokrystalicznym, a w obrębie
filarów i parapetu bezbarwnym, twardym lakierem poliuretanowym.
3.19. Wykonanie dokumentacji zbiorczej według obowiązującego schematu.
przedmiar = 779 dm2

