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PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. poz. 5 przedmiaru - prosimy o podanie powierzchni remontu spoczników 

Powierzchnia 48,86 m2

2. poz. 6 przedmiaru - prosimy o podanie mb długości balustrad lub m2 balustrad 

Balustrada 12,15 mb

3. poz. 21 przedmiaru - prosimy podać liczbę miejsc uszkodzonego parkietu 

Liczba miejsc określona zostanie przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki, w czasie 
prac. 

4. poz. 22, 29 przedmiaru - prosimy o informację, czy wartość przedmiaru w tych pozycjach jest 
prawidłowa

Wymiary powierzchni przedmiaru należy weryfikować z projektem, w przypadku różnic 
obowiązujący jest projekt

5. Czy samozamykacze w drzwiach przy klatce schodowej mają być szynowe kryte, czy ramieniowe? 

Samozamykacze mają być jak najmniej widoczne, aby w jak najmniejszym stopniu naruszały 
zabytkową strukturę, zamontowane po zaakceptowaniu karty materiałowej przez uprawnionego 
konserwatora dzieł sztuki.

6. Czy listwy przypodłogowe na spocznikach i wzdłuż biegów klatki schodowej mają być 
wymienione, czy poddane renowacji? 

Listwy nieoryginalne do wymiany, wykonane na wzór oryginalnych z najlepszego zachowanego 
profilu, po akceptacji uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.

7. Proszę o uszczegółowienie zakresu renowacji balustrad zabytkowej klatki schodowej 
Proszę o podanie, do jakiego stopnia należy usunąć istniejące powłoki lakiernicze na tralkach. Czy 
należy usunąć powłoki lakiernicze z drewnianych rzeźbionych rozet zamocowanych na istniejących 
tralkach balustrady? Czy należy usuwać powłoki lakiernicze na elementach snycerskich policzka 
biegów schodowych (elementy fornirowane)? Jeśli tak, to do jakiego stopnia? Czy nowa powłoka 
lakiernicza ma być transparentna, czy kryjąca? 

Powłoki usuwane chemicznie, kolor określony po wykonaniu odkrywek przez uprawnionego 
konserwatora dzieł sztuki, przywrócenie wyglądu i wzoru elementom zdobiącym między innymi, 
listwom przymykowym, kasetonowym wypełnieniom drzwi, elementom biblioteki,  lakierowanie 
lakierem satynowym, elementy fornirowane naprawiane miejscowo.

8. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę parkietu na spocznikach klatki schodowej? 

Parkiet do czyszczenia ręcznego, lekkie szlifowanie, lokalnie naprawiany, wstawki z drewna 
rodzimego, w razie konieczności przekładany, do uzgodnienia przez uprawnionego konserwatora dzieł



sztuki.

9. Czy do zakresu zapytania włączony jest również kasetonowy wystrój fornirowany spodu biegu 
klatki schodowej? 

Tak 

Pytania dot. renowacji drewnianych elementów sali - boazerie i szafy wnękowe: 

10. Proszę podać, czy usuniecie starych powłok malarskich dotyczy wszystkich elementów boazerii i 
szaf wnękowych, czy tylko elementów uszkodzonych i wybrakowanych? 

Chemiczne usunięcie całości powłok, elementów nieoryginalnych, okuć, przeszkleń, prace 
wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.

11. Istniejąca boazeria na ścianach jest w innej barwie, niż istniejące szafy wnękowe. Proszę o 
podanie, czy zamawiający dopuszcza utrzymanie istniejących kolorów, czy ujednolicenie w 
nawiązaniu do charakteru pomieszczenia.

Ujednolicenie po oczyszczeniu, kolor wybrany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.


