ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca
86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2
REGON 040081065, NIP 554-25-23-719
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pn:
„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia
z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza
pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem”
Znak postępowania 2/2018
Załączniki do zapytania ofertowego.
1.
2.
3.
4.

Formularz oferty.
Wykaz prac konserwatorskich.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z
zamawiającym.
5. Projekt umowy.
6. Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich – OFERTA NA WYKONANIE PRAC
KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ELEMENTACH WYPOSAŻENIA
KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU, W SKŁAD KTÓREGO
WCHODZĄ: OŁTARZ GŁÓWNY, CZTERY OŁTARZE BOCZNE, AMBONA, CHRZCIELNICA ORAZ
FERETRON.
7. Przedmiar Prac Konserwatorskich i Restauratorskich.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca, 86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2, tel.
home: +48 523823110, mobile: +48 608433543, e-mail: admin@makowarsko-parafia.pl
II. Tryb zamówienia publicznego
1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.).
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2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie
z zasadą konkurencyjności.
III. Opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie prac konserwatorskich i

restauratorskich przy elementach wyposażenia z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w
Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem z wyłączeniem obrazu
Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz dwóch rzeźb aniołów ze zwieńczenia ołtarza.
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
Zakres prac zawarty jest w przedmiarze Prac Konserwatorskich i Restauratorskich –
(załącznik nr 7) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego i obejmuje:
konserwację ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem z wyłączeniem obrazu Matki
Bożej z Dzieciątkiem oraz dwóch rzeźb aniołów ze zwieńczenia ołtarza.
B.

Neobarokowy ołtarz boczny Matki Bożej z Dzieciątkiem jest drewniany, polichromowany,
srebrzony i złocony. Posiada jeden obraz olejny na płótnie i bogato rzeźbione uszaki i
kolumny.
Wymiary ołtarza:
Wysokość od posadzki: ok. 570 cm,
Szerokość: ok. 280 cm,
Głębokość: ok. 80 cm,
Wysokość kolumn: 180 cm,
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 70 cm,
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem: 150 cm x 101 cm
Stan zachowania ołtarza:
Powierzchnia ołtarza jest co najmniej dwukrotnie przemalowana (ostatnia warstwa w
kolorze białym i żółtym - olej). Warstwy wtórnych przemalowań założone są
nierównomiernie i bez uprzedniego wyrównania nierówności

i uzupełnienia ubytków.

Drewno, z którego zbudowane są ołtarze nosi ślady działalności owadów widoczne w postaci
otworów

wylotowych

występujących

nierównomiernie

na

całej

powierzchni.

Zaobserwowano liczne drobne ubytki w ornamentach, kolumnach i uszakach. Złocenia na
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ornamentach są pociemniałe i wykonane w odmiennej od oryginału technice. Figury w
zwieńczeniach są w całości przemalowane i miejscowo wtórnie przezłocone. Obraz jest
nieco pofalowany i mocno zabrudzony oraz pokryty pociemniałym werniksem.
Zaobserwowano dużą ilość drobnych ubytków i wykruszeń do zaprawy, głównie wzdłuż
krajek.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektów można będzie dokonać po wykonaniu
szczegółowych badań i odkrywek sondażowych.
Proponowany program prac konserwatorskich
SZAFA OŁTARZOWA ORAZ RZEŹBY I SNYCERKA OŁTARZA
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania obiektu.
2. Wstępne podklejenie (z użyciem kleju króliczego) i zabezpieczenie osypujących się
fragmentów polichromii i złoceń w partiach ornamentów, uszaków i rzeźb.
3. Demontaż wszystkich elementów ołtarza oraz przewiezienie go do pracowni
konserwatorskiej. Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w
pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach oraz na rzeźbach

metodami

mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy użyciu preparatów chemicznych do
usuwania powłok olejnych).
6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń. Podklejanie osypującej się warstwy
zaprawy jest niezbędne, aby zachować jak największą powierzchnię oryginalnych
złoceń. Większość złoconych ornamentów była oryginalnie wykonana
na poler

w technice

i do ich oczyszczania najlepsze będą metody z wykorzystaniem środków

chemicznych, natomiast listwy oryginalnie wykonane w technice na mikstion lub
polichromowane należy oczyszczać mechanicznie z użyciem skalpela. Wybór metody
zależeć będzie również od uzyskanych wyników badań, w szczególności od rodzaju
spoiwa zastosowanego w warstwach oryginalnych i wtórnych oraz od wyników prób
wykonanych bezpośrednio na obiekcie.
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7. Komisyjne

ustalenie

oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw

przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ołtarz. W razie
konieczności wymiana zniszczonych elementów na nowe.
9. Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q) i
impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10%
roztwór w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie od
odwrocia oraz zanurzenie elementów

w roztworze impregnatu w zależności od

stopnia zniszczenia drewna. W przypadku rzeźb dopuszcza się możliwość wykonania
impregnacji próżniowej. W przypadku bardzo rozbudowanych rzeźbiarsko kolumn
konieczna będzie całościowa kąpiel elementów w roztworze impregnatu oraz
nawiercanie najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.
10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów rzeźb, snycerki, powierzchni i
architektury obiektów przy użyciu drewna oraz preparatów imitujących drewno.
Wykonane zostaną rzeźbiarskie rekonstrukcje w drewnie ubytków przy rzeźbach.
11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod
złocenia na mikstion i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na poler.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 ¾ karat) i w proszku w technice
na poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków. Zostaną też
delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte, aby dopasować się do
fragmentów oryginału.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
16. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
17. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
18. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ołtarza i na rzeźbach
werniksem retuszerskim. Proponuje się użycie werniksu damarowego ze względu na
jego lepszą odwracalność.
19. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy użyciu farb wodnych. Proponuje się
wykonanie retuszu na powierzchni ołtarza, powierzchniach rzeźb farbami
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akwarelowymi wykorzystując metodę kreseczkowania, tzw. trateggio, wzdłuż słojów
drewna lub metodą kropkowania. W zależności od stanu zachowania oryginalnej
warstwy malarskiej na płaszczyznach ołtarza dopuszcza się możliwość wykonania
rekonstrukcji większych fragmentów polichromii.
20. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie
werniksu akrylowego ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników
zewnętrznych.
21. Montaż ołtarza.
C. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programie Prac Konserwatorskich – OFERCIE

NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ELEMENTACH
WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU, W SKŁAD
KTÓREGO WCHODZĄ: OŁTARZ GŁÓWNY, CZTERY OŁTARZE BOCZNE, AMBONA,
CHRZCIELNICA ORAZ FERETRON obejmującej wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uzgodnionej i
zaopiniowanej pozytywnie pod względem konserwatorskim w dniu 08.12.2015 r. (opinia nr
1307/2015 z dnia 08.12.2015 r.) przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy – (załącznik nr 6).
D. Prace konserwatorskie i restauratorskie winny być prowadzone przez dyplomowanego

konserwatora dzieł sztuki.
E. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o wyżej wymienione

dokumenty oraz wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania
ofertowego na warunkach realizacji zadania, w tym karach umownych, określonych w
załączniku nr 5 do zapytania ofertowego – projekt umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w
przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które
przeznaczono na realizację zamówienia względnie, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
F.

G.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
92522200 – 6 – Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu przedmiotu
zamówienia, w terminie do 7 dni od otrzymania środków finansowych od Instytucji
H.
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Dotujących (wpływu na konto).
IV. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2018 roku.
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku
podstaw wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania
kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
c. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych –
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
d. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub
współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania –
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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e. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt VI.2.e, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: zdolności zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej pięć prac konserwatorskich na
zabytkach ruchomych.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez
wykonawców, o których mowa w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców występujących wspólnie.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów.
5. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego, to może wystąpić do
wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt VII niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty
następujących dokumentów:
a. wykaz prac konserwatorskich polegających na remoncie obiektu zabytkowego
wpisanego do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i
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podmiotu, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających, czy prace konserwatorskie zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i
prawidłowo ukończone, 5 prac konserwatorskich na zabytku ruchomym, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego prace konserwatorskie były wykonywane (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2).
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący
co najmniej osoby spełniające wymagania określone: dla przedmiotu zapytania
ofertowego w pkt VII.1.), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII niniejszego
zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4).
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy,
dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. W przypadku przesłania dokumentu
drogą elektroniczną, należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej
ze stron.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami – ks. Wiesław Wiśniewski –
nr tel. : home +48 52 3823110 mobile +48 608 433 543.
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
admin@makowarsko-parafia.pl
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie
obowiązki
przyszłego
wykonawcy
niezbędne
do
wykonania
przedmiotu
zamówienia, którego zakres ujęty jest w Programie Prac Konserwatorskich i Restauratorskich
– OFERCIE NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY
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ELEMENTACH WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU, W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: OŁTARZ GŁÓWNY, CZTERY OŁTARZE BOCZNE, AMBONA,
CHRZCIELNICA ORAZ FERETRON obejmującej wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uzgodnionej i zaopiniowanej
pozytywnie pod względem konserwatorskim w dniu 08.12.2015 r. (opinia nr 1307/2015 z
dnia 08.12.2015 r.) przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z Programu Prac Konserwatorskich i Restauratorskich –
OFERTY NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY
ELEMENTACH WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU, W
SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: OŁTARZ GŁÓWNY, CZTERY OŁTARZE BOCZNE, AMBONA,
CHRZCIELNICA ORAZ FERETRON obejmującego wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uzgodnionej i zaopiniowanej
pozytywnie pod względem konserwatorskim w dniu 08.12.2015 r. (opinia nr 1307/2015 z
dnia 08.12.2015 r.) przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiot
zamówienia, muszą być ujęte w cenie złożonej oferty. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1
Kodeksu cywilnego nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac
konserwatorskich, celem sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Termin wizji
lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty –
załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu
wymienione w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego,
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularza załączonego
do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
6. Ofertę składa się w formie pisemnej.
7. Formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.
8. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem dołączonych do oferty
pełnomocnictw (upoważnień), które muszą być przedstawione w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
10. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
12. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku i oznakować w następujący sposób:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca
ul. Bydgoska 2, 86 – 013 Mąkowarsko
Oferta
„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia
z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza
pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem”
oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.
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14. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w
Mąkowarsku, ul. Bydgoska 2, 86 – 013 Mąkowarsko do dnia 04 czerwca 2018 r. do godziny
10:00.
XIV. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty oraz opis sposobu oceny ofert.
A. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
1) Cena – 80% - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium
cena ofertowa w ofercie ocenianej
2) Termin gwarancji jakości – 20% - wskaźnik G
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji jakości.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 20 punktów. Wykonawca może wydłużyć
termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Punktacja będzie przyznawana
w następujący sposób:
a. za udzielony 3-letni termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b. za udzielony 4-letni termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 10 punktów,
c. za udzielony 5-letni (lub więcej) termin gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 20
punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca
w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 10 albo 20 punktów.
Ilość punktów = %.
Lp = liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp = C + G
B. Sposób oceny ofert:
1. ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria,
o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp.) dla
zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Przy czym
inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do Zamawiającego, wykonawca nie
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może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek), a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem
ofertowym (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/-om, którego/-ych oferta odpowiada
wszystkim warunkom zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria oceny ofert.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
1) dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
konserwatorskich, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił
załącznik do umowy,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii:
a. uprawnień konserwatorskich,
b. aktualnego zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.
XVI. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia dodatkowych prac konserwatorskich,
2) wystąpienia zamiennych prac konserwatorskich,
3) konieczności zmiany technologii prac konserwatorskich w stosunku do technologii
przewidzianej w programie prac konserwatorskich,
4) zmiany materiałów gwarantujących realizację prac konserwatorskich w zgodzie z
uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie prac konserwatorskich oraz
zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
programach prac pod warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron
umowy wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą umowy.
XVII. Informacja o przewidywanych do udzielenia wykonawcy zamówieniach polegających
na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia prac konserwatorskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych do przedmiotu zamówienia prac konserwatorskich.
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Mąkowarsko, 24 maja 2018 roku
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Znak 2/2018
...............................................
(pieczęć wykonawcy)
OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
..................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON ................................................................... Nr NIP .....................................................................................
Nr konta bankowego: ..............................................................................................................................................
nr telefonu ...................................................................... nr faxu ............................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego na portalu zamówień regionalnego programu
operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki
Bożej z Dzieciątkiem”.
składam(y) niniejszą ofertę:
1) Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i
załącznikach do zapytania ofertowego, w tym we wzorze umowy:

1)
za cenę brutto: ............................................................................................................................................złotych
w tym podatek VAT w kwocie .......................................................................................................................złotych.
2) w terminie do dnia 31 października 2018 r.
3) na warunkach płatności ustalonych w we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
4) udzielając ………….….… lat okresu gwarancji jakości za przedmiot umowy,
1) Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
1) akceptujemy zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach
przedstawionych przez Zamawiającego w załączonym projekcie umowy.
2) w podanej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym
w szczególności podatek od towarów i usług VAT w wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i
wszelkie inne opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
3) W przypadku podpisania umowy zamówienie zostanie:
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a) *wykonane siłami własnymi.
b) *przy pomocy podwykonawcy/ów .............................................................................................................
(firma podwykonawcy)
wykonamy następujące prace .............................................................................................................................
(określić jakie)
4) zgodnie z zaleceniem zamawiającego zawartym w zapytaniu ofertowym odwiedziliśmy miejsce realizacji
zadania celem sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych i
przydatnych do określenia ceny oferty,
3. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………
pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a pod nr tel. ……………………............., faksu …………………………... w
godz. od ……………….…… do …………….………..……….., e-mail ……………………………………………………………………………………

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców

* niepotrzebne skreślić
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.................................................
( pieczęć wykonawcy )

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
znak 2/2018
WYKAZ PRAC KONSERWATORSKICH

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz: …………………………..……............................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego na portalu zamówień regionalnego programu
operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki
Bożej z Dzieciątkiem”
przedstawiam(y) następujące informacje:

L.p.

Opis (rodzaj) pracy

Podmiot
zlecający prace

Miejsce
wykonania

Data
wykonania

Wartość wykonanych
prac brutto

1.

2.

Uwaga Wykonawca dla wskazanych w tabeli robót jest zobowiązany dołączyć dowody określające, czy prace
te zostały wykonane w sposób należycie, w szczególności informacje o tym, czy prace zostały wykonane zgodnie z
przepisami konserwatorskimi i restauratorskimi.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis
pełnomocnika wykonawców)
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..........................................
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
znak 2/2018
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni)....................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: …............................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Nawiązując do zapytania ofertowego, zamieszczonego na portalu zamówień regionalnego programu
operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki
Bożej z Dzieciątkiem”
przedstawiam(y) następujące informacje:
- oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia,
doświadczenie
i wykształcenie

..............................., dn. ...............................

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania daną
osobą

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Znak 2/2018
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Nazwa Wykonawcy ………………………………………….……..………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego nr 2/2018
przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku, reprezentowaną przez Proboszcza
Parafii - ks. mgra Wiesława Wiśniewskiego, na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla zadania
pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca
w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem”
oświadczam/y, że:
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek wymienionych w
punkcie VI zapytania ofertowego, w tym ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

…………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………..
Podpis(y) i pieczęć upoważnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Znak 2/2018

UMOWA NR ……/2018
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Mąkowarsku pomiędzy:
Rzymskokatolicką Parafią pw. Św. Wawrzyńca 86 – 013 Mąkowarsko, ul. Bydgoska 2,
REGON 040081065, NIP 554-25-23-719, zwaną w dalszej części Umowy
ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: ks. mgr Wiesława Wiśniewskiego – proboszcza
parafii
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z
warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z zasadą
konkurencyjności, w sprawie wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich, przy
zabytku: prace pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z
kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej z
Dzieciątkiem”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach
wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw.
Matki Bożej z Dzieciątkiem”, obejmującego wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich.
2. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich i restauratorskich zawarty jest w przedmiarze
robót stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego i obejmuje:
Konserwację ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem
z wyłączeniem obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem
oraz
dwóch rzeźb aniołów ze zwieńczenia ołtarza.
SZAFA OŁTARZOWA ORAZ RZEŹBY I SNYCERKA OŁTARZA
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania obiektu.
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2. Wstępne podklejenie (z użyciem kleju króliczego) i zabezpieczenie osypujących się
fragmentów polichromii i złoceń w partiach ornamentów, uszaków i rzeźb.
3. Demontaż wszystkich elementów ołtarza oraz przewiezienie go do pracowni
konserwatorskiej. Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w
pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach oraz na rzeźbach

metodami

mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy użyciu preparatów chemicznych do
usuwania powłok olejnych).
6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń. Podklejanie osypującej się warstwy zaprawy
jest niezbędne aby zachować jak największą powierzchnię oryginalnych złoceń.
Większość złoconych ornamentów była oryginalnie wykonana

w technice na poler i

do ich oczyszczania najlepsze będą metody z wykorzystaniem środków chemicznych,
natomiast listwy oryginalnie wykonane w technice na mikstion lub polichromowane
należy oczyszczać mechanicznie z użyciem skalpela.

Wybór metody zależeć

będzie również od uzyskanych wyników badań, w szczególności od rodzaju spoiwa
zastosowanego w warstwach oryginalnych i wtórnych oraz od wyników prób
wykonanych bezpośrednio na obiekcie.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ołtarz. W razie
konieczności wymiana zniszczonych elementów na nowe.
9.

Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q) i
impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10% roztwór
w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie od odwrocia oraz
zanurzenie elementów

w roztworze impregnatu w zależności od stopnia zniszczenia

drewna. W przypadku rzeźb

dopuszcza się możliwość wykonania impregnacji

próżniowej. W przypadku bardzo rozbudowanych rzeźbiarsko kolumn konieczna będzie
całościowa kąpiel elementów w roztworze impregnatu oraz nawiercanie najbardziej
zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.
10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów rzeźb, snycerki, powierzchni i
architektury obiektów przy użyciu drewna oraz preparatów imitujących drewno.
Wykonane zostaną rzeźbiarskie rekonstrukcje w drewnie ubytków przy rzeźbach.
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11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod
złocenia na mikstion i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na poler.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 ¾ karat) i w proszku w technice na
poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków. Zostaną też
delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte, aby dopasować się do fragmentów
oryginału.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
16. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
17. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
18. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ołtarza i na rzeźbach
werniksem retuszerskim. Proponuje się użycie werniksu damarowego ze względu na
jego lepszą odwracalność.
19. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy użyciu farb wodnych. Proponuje się wykonanie
retuszu na powierzchni ołtarza, powierzchniach rzeźb farbami akwarelowymi
wykorzystując metodę kreseczkowania, tzw. trateggio, wzdłuż słojów drewna lub
metodą kropkowania. W zależności od stanu zachowania oryginalnej warstwy malarskiej
na płaszczyznach ołtarza dopuszcza się możliwość wykonania rekonstrukcji większych
fragmentów polichromii.
20. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie
werniksu akrylowego ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników
zewnętrznych.
21. Montaż ołtarza.

3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki
uszkodzenia ciała lub mienia osobom trzecim wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.
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§ 2.
1. Prace objęte umową należy wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i
Restauratorskich – OFERTA NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I
RESTAURATORSKICH PRZY ELEMENTACH WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁA
P.W. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU, W SKŁAD KTÓREGO
WCHODZĄ: OŁTARZ GŁÓWNY, CZTERY OŁTARZE BOCZNE, AMBONA,
CHRZCIELNICA ORAZ FERETRON zatwierdzonym przez konserwatora.
2. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia nastąpi do dnia 31pażdzirnika 2018
roku.
3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres …….. lat licząc od daty
ich zakończenia.
§3.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a.
b.

dokonywanie odbiorów prac konserwatorskich i restauratorskich,
dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy,
§4.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) protokolarne przejęcie obiektów na którymi prowadzone będą prace
konserwatorskie i restauratorskie,
b) wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich zgodnie ze
szczegółowym zakresem rzeczowym, obowiązującymi normami, warunkami,
przepisami oraz niniejszą umową,
c) zapewnienie materiałów koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
d) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wynikłe na obiektach, nad
którymi prowadzone będą prace konserwatorskie i restauratorskie, od daty
protokolarnego przejęcia do chwili oddania przedmiotu zamówienia,
e) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych prac,
f) przekazanie obiektu Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru
końcowego,
g) zgłaszanie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach
odbioru i usunięcie stwierdzonych wad,
h) prowadzenie prac konserwatorskich pod ścisłym nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziel sztuki.
§5.
1. Strony ustalają, że cena umowy stanowi wynagrodzenie ofertowe w kwocie brutto:
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…………………….. (słownie: ………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty realizowane będzie na podstawie faktury,
wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót.
3. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi
kosztami związanymi z odbiorem prac.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 7 dni od otrzymania środków
finansowych od Instytucji Dotujących (wpływu na konto).
6. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowią prawidłowo wypełnione dokumenty i
protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytków.
§6.

Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto:
(nazwa Firmy) REGON ………….., NIP ................., nr rachunku bankowego:
………………………………………………………..
§7.
1. Przyjęcie wykonanych prac nastąpi komisyjnie w terminie nie przekraczającym 14 dni
licząc od dnia, w którym Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu prac.
2. W skład komisji zdawczo – odbiorczej wchodzą strony.
§8.
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy:
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% za każdy dzień
zwłoki, wynagrodzenia ofertowego netto,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, wynagrodzenia ofertowego
netto. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 %.
§9.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.
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§10.
1. Po zakończeniu prac i potwierdzeniu gotowości odbioru przez przedstawiciela KujawskoPomorskiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie
czynności odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy.
2. Do dnia zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu do sprawdzenia dokumenty, warunkujące możliwość przystąpienia do
odbioru, określonych w przepisach wykonawczych i innych przepisach prawnych.
§11.
1. Odbiory prac dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela
Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz na podstawie pisemnego
zgłoszenia, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót
zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i
potwierdzenia gotowości wykonanych prac do odbioru przez Kujawsko – Pomorskiego
Konserwatora Zabytków.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 12.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 13.
1.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiający
może ograniczyć lub odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu instytucji dotujących, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

2.

Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

3.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed
terminem odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
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a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
5.

Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego prace przerwane, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.

6.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 14.

Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 15.
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Znak 2/2018

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Firma Konserwacji Dzieł Sztuki:
„SEBASTIAN BUGAJ”
mgr Sebastian Bugaj
86-031 Jagodowo,Ciepła 17
tel. 696 445 831

Bydgoszcz 07.12.2015

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Sw. Wawrzyńca
w Mąkowarsku

OFERTA NA WYKONANIE PRAC
KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
PRZY ELEMENTACH WYPOSA ENIA KOŚCIOŁA
P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W MĄKOWARSKU,
W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
OŁTARZ GŁÓWNY
CZTERY OŁTARZE BOCZNE
AMBONA
CHRZCIELNICA
ORAZ FERETRON
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Oferta zawiera wstępny opis stanu zachowania obiektów, proponowany program
prac konserwatorskich wraz z wynikającym z niego kosztorysem oraz określenie
planowanego czasu trwania prac.
Prace konserwatorskie prowadził będzie :
mgr Sebastian Bugaj, konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej,
nr dyplomu 1966, UMK Toruń - kierownik zespołu, wraz z zespołem

Rodzaj i wymiary obiektów :
Prace konserwatorskie prowadzone będą przy elementach wyposa enia kościoła
w Mąkowarsku, na które składają się: ołtarz główny, cztery obarze boczne, ambona,
chrzcielnica oraz feretron.
Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym będą kontynuacją prac wykonanych
w latach 2014-2015. Prace w tych latach objęły zwieńczenie ołtarza wraz z rzeźbami
ustawionymi w predelli ołtarza, liczne złocone ornamenty stanowiące dekorację predelli
oraz obraz główny (Św. Trójca) i dwa uszaki.

OŁTARZ GŁÓWNY
Barokowy ołtarz jest drewniany, polichromowany, srebrzony i złocony. W ołtarzu znajdują
się cztery pełnoplastyczne figury Św. Piotr i Św. Paweł, Św. Jan Nepomucen i Św. Franciszek
Ksawery oraz Bóg Ojciec w zwieńczeniu. Ponadto w oharzu znajdują się dwa obrazy olejne
na płótnie nabite na deskę. Oharz posiada osiem kolumn z kapitelami korynckimi oraz dwie
pary bogato rzeźbionych i złoconych uszaków.
Wymiary ołtarza:

Wysokość od posadzki : ok. 433cm,
Szerokość: ok. 420 cm.
Głębokość: ok. 100cm,
Wysokość kolumn: 120cmi80em,

wmserwac
86-031,Jagodowa, ta. c

tel. 6 9 6 4 4 5 8 01

Sztuki
a 17 •'

NIP 657-1/2-86-14 • REGON 291128416
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Stan zachowania ołtarza :
Drewno, z którego zbudowany jest ołtarz nosi ślady działalności owadów widoczne
w postaci licznych otworów wylotowych występujących nierównomiernie na całej
powierzchni. Sugeruje to znaczne osłabienie wytrzymałości mechanicznej drewnianego
podło a i konieczność natychmiastowej impregnacji. Zaobserwowano liczne drobne ubytki
w rzeźbach, ornamentach i uszakach. Zauwa ono równie du ą liczbę drobnych uszkodzeń
mechanicznych drewna zwłaszcza przy podstawie do wys. ok. 100cm. Powierzchnie ołtarza
są co najmniej czterokrotnie przemalowane (ostatnia warstwa w kolorze kremowo białym olej). Warstwy wtórnych przemalowań zało one są nierównomiernie i bez uprzedniego
wyrównania nierówności i uzupełnienia ubytków. Krucha kredowo-klejowa zaprawa pod
złocenia odspaja się i osypuje praktycznie na całej powierzchni ołtarza. Widoczne jest to
głównie na wypukłych częściach ornamentów, gdzie odsłonięte zostały fragmenty
drewnianego podło a (kolumny).
Powierzchnia ołtarza jest zabrudzona, widoczne są zachlapania i ślady pozostałe
po wcześniejszych remontach wnętrza kościoła.

Proponowany program prac konserwatorskich
SZAFA OŁTARZOWA ORAZ RZEŹBY I SNYCERKA OŁTARZA

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania szafy ołtarzowej.
2. Wstępne podklejenie ( z u yciem kleju króliczego ) i zabezpieczenie osypujących się
fragmentów polichromii i złoceń w partiach kapiteli kolumn.
3. Demonta wszystkich elementów ołtarza przeznaczonych do konserwacji oraz
przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej przy ul. Je ewskiej 12
w Bydgoszczy.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
Przewiduje się pobranie łącznie ok. 6 - 8 próbek w celu wykonania badań na
przekrojach stratygraficznych i określenia charakterystyki pigmentów i spoiw
występujących w obiekcie.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach ołtarza metodami
mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy u yciu preparatów chemicznych do
usuwania powłok olejnych). Na podstawie wstępnych oględzin, stwierdzono i nale y
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połączyć obie metody, gdy najlepszą metodą do usunięcia przemalowań na
płaszczyznach ołtarza, bez szkody dla oryginału, jest precyzyjna praca skalpelem.
Natomiast powierzchnie rzeźbionych ornamentów mo na u ywając środków
chemiczny takich jak Abaitzer, Skansol lub słabszych jak Techsol przemywając
równocześnie delikatną benzyną lakową. Wyeliminować nale y usuwanie
przemalowań pod strumieniem gorącego powietrza, gdy uszkodzeniu ulega
oryginalna warstwa polichromii oraz sama forma rzeźbiarska (z powodu złego stanu
zachowania drewna).
6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych kapiteli, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń. Podklejanie osypującej się warstwy zaprawy
jest niezbędne aby zachować jak największą powierzchnię oryginalnych złoceń.
Większość złoconych ornamentów oraz trzony kolumn była oryginalnie wykonana
w technice na poler i do ich oczyszczania najlepsze będą metody z wykorzystaniem
środków chemicznych, natomiast listwy oryginalnie wykonane w technice na mikstion
lub polichromowane nale y oczyszczać mechanicznie z u yciem skalpela.
Wybór metody zale eć będzie równie od uzyskanych wyników badań,
w szczególności od rodzaju spoiwa zastosowanego w warstwach oryginalnych
i wtórnych oraz od wyników prób wykonanych bezpośrednio na obiekcie.
Do podklejania odspojeń planuje się u ycie kleju króliczego, polioctanu winylu lub
spoiw akrylowych.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw
przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ołtarz.
Sprawdzenie stanu zachowania i wytrzymałości pionowych belek od odwrocia ołtarza.
W razie konieczności wymiana zniszczonych elementów na nowe.
9.

Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q)
i impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10%
roztwór w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie
od odwrocia oraz zanurzenie elementów w roztworze impregnatu w zale ności od
stopnia zniszczenia drewna. W przypadku bardzo rozbudowanych rzeźbiarsko
kolumn konieczna będzie całościowa kąpiel elementów w roztworze impregnatu oraz
nawiercanie najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod
iniekcji.
Firma '
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10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów rzeźb, snycerki, powierzchni
i architektury obiektu przy u yciu drewna oraz preparatów imitujących drewno.
Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w listwach (płaszczyzny ołtarza
i tabernakulum) oraz otwory po owadach i po gwoździach zostaną uzupełnione
dwuskładnikowym kitem Araldit.

Wykonane zostaną rzeźbiarskie rekonstrukcje

w drewnie ubytków przy rzeźbach oraz liczne drobne i większe ubytki przy uszakach
i kolumnach.
11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod
złocenia na mikstion i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na
poler. W przypadku części trzonów kolumn ubytki zaprawy uzupełnione zostaną
gruntem kredowo klejowym. Zaprawa nakładana będzie pędzlem, w kilku warstwach
jedynie w miejscach ubytków.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 3A karat) i w proszku
w technice na poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków.
Zostaną te delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte aby dopasować się do
fragmentów oryginału.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń , złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
16. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
17. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
18. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ołtarza werniksem
retuszerskim. Proponuje się u ycie werniksu damarowego ze względu na jego lepszą
odwracalność.
19. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy u yciu farb wodnych . Proponuje się
wykonanie retuszu na powierzchniach ołtarza, powierzchniach rzeźb farbami
akwarelowymi wykorzystując metodę kreseczkowania, tzw trateggio, wzdłu słojów
drewna lub metodą kropkowania. Stan zachowania oryginalnych warstw i charakter
ich zniszczenia wprost narzuca takie rozwiązanie, które znakomicie podkreśli
subtelności i niuanse kolorystyczne malowanych płaszczyzn i płycin, a tak e nada im
charakter zabytkowej szlachetności.
Firma Konserwacji Dziel Sztuki
Sebastian Enor
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W zale ności od stanu zachowania oryginalnej warstwy malarskiej na płaszczyznach
ołtarza dopuszcza się mo liwość wykonania rekonstrukcji większych fragmentów
polichromii.
20. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie
werniksu akrylowego ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników

zewnętrznych.
OŁTARZE BOCZNE
Cztery neobarokowe ołtarze boczne są bardzo do siebie zbli one zarówno pod względem
formy jak i charakteru zniszczeń, dlatego program prac konserwatorskich będzie dla nich
wspólny.
Ołtarze są drewniane, polichromowane, srebrzone i złocone. Ka dy z ołtarzy posiada
po jednym obrazie olejnym na płótnie i bogato rzeźbione uszaki i kolumny.
Wymiary ołtarzy:

Ołtarz p.w. Matki Bo ej z Dzieciątkiem
Wysokość od posadzki : ok. 570cm,
Szerokość: ok. 280 cm,
Głębokość: ok. 80cm,
Wysokość kolumn: 180 cm.
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 70 cm,
Obraz Matki Bo ej z Dzieciątkiem: 150cm x 101cm
Ołtarz p.w. Św. Wawrzyńca
Wysokość od posadzki : ok. 570cm,
Szerokość: ok. 280 cm.
Głębokość: ok. 80cm,
Wysokość kolumn: 180 cm.
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 70 cm,
Wysokość figury Boga Ojca w zwieńczeniu: 102cm,
Obraz Św. Wawrzyńca: 150cm x 97cm,

iirma Konserwacji Dzieł Sztuki
Sebastian Bug**
86-031 Jagodowo, ta.. (

tei. 696 44 58;; i

-!a 17

NIP 657-172-86-14 • REGOM291126416
f,-

6

31

Ołtarz p.w. Św. Rodziny
Wysokość od posadzki : ok. 475cm,
Szerokość: ok. 250 cm.
Głębokość: ok. 80cm,
Wysokość kolumn: 160 cm.
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 60 cm.
Obraz Św. Rodziny: 140cm x 90cm
Ołtarz p.w. Miłosierdzia Bo ego
Wysokość od posadzki : ok. 475cm,
Szerokość: ok. 250 cm.
Głębokość: ok. 80cm,
Wysokość kolumn: 160 cm.
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 60 cm,
Obraz Jezusa Miłosiernego: 140cm x 90cm

Stan zachowania ołtarzy :
Powierzchnie ołtarzy są co najmniej dwukrotnie przemalowane (ostatnia warstwa
w kolorze białym i ółtym- olej). Warstwy wtórnych przemalowań zało one są
nierównomiernie i bez uprzedniego wyrównania nierówności i uzupełnienia ubytków.
Drewno, z którego zbudowane są ołtarze nosi ślady działalności owadów widoczne w postaci
otworów wylotowych występujących nierównomiernie na całej powierzchni. Zaobserwowano
liczne drobne ubytki w ornamentach, kolumnach i uszakach. Złocenia na ornamentach są
pociemniałe i wykonane w odmiennej od oryginału technice. Figury w zwieńczeniach
są w całości przemalowane i miejscowo wtórnie przezłocone. Obrazy są nieco pofalowane
i mocno zabrudzone oraz pokryte pociemniałym werniksem. Zaobserwowano du ą ilość
drobnych ubytków i wykruszeń do zaprawy, głównie wzdłu krajek.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektów mo na będzie dokonać
po wykonaniu szczegółowych badań i odkrywek sonda owych.
Firma Konserwacji Dzieł Sztuki
Sebastian
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Proponowany program prac konserwatorskich
SZAFY OŁTARZOWE ORAZ RZEŹBY I SNYCERKA OŁTARZA

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania obiektów.
2. Wstępne podklejenie ( z u yciem kleju króliczego ) i zabezpieczenie osypujących się
fragmentów polichromii i złoceń w partiach ornamentów, uszaków i rzeźb.
3. Demonta wszystkich elementów ołtarzy oraz przewiezienie ich do pracowni
konserwatorskiej przy ul. Je ewskiej 12 w Bydgoszczy.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach oraz na rzeźbach

metodami

mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy u yciu preparatów chemicznych do
usuwania powłok olejnych).
6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń. Podklejanie osypującej się warstwy zaprawy
jest niezbędne aby zachować jak największą powierzchnię oryginalnych złoceń.
Większość złoconych ornamentów była oryginalnie wykonana

w technice na poler

i do ich oczyszczania najlepsze będą metody z wykorzystaniem środków
chemicznych, natomiast listwy oryginalnie wykonane w technice na mikstion
lub polichromowane nale y oczyszczać mechanicznie z u yciem skalpela.
Wybór metody zale eć będzie równie od uzyskanych wyników badań,
w szczególności od rodzaju spoiwa zastosowanego w warstwach oryginalnych
i wtórnych oraz od wyników prób wykonanych bezpośrednio na obiekcie.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektów po usunięciu warstw
przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ołtarze. W razie
konieczności wymiana zniszczonych elementów na nowe.
9.

Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q)
i impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10%
roztwór w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie
od odwrocia oraz zanurzenie elementów w roztworze impregnatu w zale ności od
stopnia zniszczenia drewna. W przypadku rzeźb dopuszcza się mo liwość wykonania
impregnacji pró niowej. W przypadku bardzo rozbudowanych rzeźbiarsko kolumn
Hrroa Konserwacji Dzid Sztuki
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konieczna będzie całościowa kąpiel elementów w roztworze impregnatu oraz
nawiercanie najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod
iniekcji.
10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów rzeźb, snycerki, powierzchni
i architektury obiektów przy u yciu drewna oraz preparatów imitujących drewno.
Wykonane zostaną rzeźbiarskie rekonstrukcje w drewnie ubytków przy rzeźbach.
11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod
złocenia na mikstion i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na
poler.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 3/4 karat) i w proszku
w technice na poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków.
Zostaną te delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte aby dopasować się do
fragmentów oryginału.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
16. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
17. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
18. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ołtarzy i na rzeźbach
werniksem retuszerskim. Proponuje się u ycie werniksu damarowego ze względu na
jego lepszą odwracalność.
19. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy u yciu farb wodnych . Proponuje się
wykonanie retuszu na powierzchniach ołtarzy, powierzchniach rzeźb farbami
akwarelowymi wykorzystując metodę kreseczkowania, tzw trateggio, wzdłu słojów
drewna lub metodą kropkowania. W zale ności od stanu zachowania oryginalnej
warstwy malarskiej na płaszczyznach ołtarzy dopuszcza się mo liwość wykonania
rekonstrukcji większych fragmentów polichromii.
20. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie
werniksu akrylowego ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników
zewnętrznych.
21. Monta ołtarzy.
22. Wykonanie kóńcowej dokumentacji powykonawczej, fotograficznej i merytorycznej
ołtarzy w trzech egzemplarzach.
9
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OBRAZY UMIESZCZONE W OŁTARZACH
1. Zabezpieczenie osypującej się miejscowo przy krawędziach warstwy malarskiej przy
u yciu bibułki japońskiej i Polialkoholu winylu.
2. Zdjęcie obrazów z krosien.
3. Prostowanie płócien pod obcią eniem.
4. Oczyszczenie lic i odwroci obrazów z zabrudzeń powierzchniowych, zachlapań,
wtórnych łatek i pozostałościach po wcześniejszych reperacjach płótna.
5. Usunięcie po ółkłego werniksu z lic obrazów .
6. Wykonanie reperacji lokalnych - sklejenie rozdarć i wklejenie łatek w miejscach
ubytków płótna.
7. Konsolidacja warstwy malarskiej na stole dubla owym i dubla - podklejenie
obrazów na nowe płótno o zbli onej gęstości. Wykonanie zabiegów dubla u na stole
dubla owym przy u yciu preparatu Beva.
8. Uzupełnienie ubytków zaprawy na obrazach (kit wiedeński).
9. Nabicie obrazów na nowe, fazowane krosna. Monta obrazów w ramach.
10. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej damarowym werniksem retuszerskim.
11. Retusz ubytków warstwy malarskiej farbami wodnymi i olejno- ywicznymi.
12. Zało enie werniksu końcowego.

Firma Konserwacji Dzid
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AMBONA
Rokokowa, przyścienna ambona jest o przekroju czworobocznym o ściance frontowej lekko
wybrzuszonej, bez balustrady. Ambona posiada baldachim z umieszczoną na szczycie figurką
anioła.
Wymiary ambony : Wysokość od podstawy kosza wraz z wieńczącą rzeźbą : ok. 415cm,
Średnica kosza ambony: 120 cm.
Wysokość kosza ambony: 150 cm. Wysokość baldachimu: 80 cm,
Średnica baldachimu:

145 cm,

Wysokość figury ze zwieńczenia: ok. 60 cm.

Stan zachowania obiektu :
Drewno, z którego zbudowana jest ambona nosi ślady działalności owadów
widoczne w postaci otworów wylotowych. Zaobserwowano liczne, drobne ubytki
w ornamentach. Zauwa ono równie du ą liczbę drobnych uszkodzeń mechanicznych
drewna.
Powierzchnie ambony są kilkukrotnie przemalowane. Warstwy wtórnych
przemalowań zało one są nierównomiernie i bez uprzedniego wyrównania nierówności
i uzupełnienia ubytków. Wtórne są równie złocenia na ornamentach, wykonane w odmiennej
od oryginału technice. Miejscami widoczne są współczesne ślady przemalowań
w postaci złotolu na elementach oryginalnie złoconych.
Powierzchnia ambony jest mocno zabrudzona a w górnej części widoczne są
zachlapania i ślady pozostałe po wcześniejszych remontach wnętrza kościoła.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektu mo na będzie dokonać
po wykonaniu szczegółowych badań i odkrywek sonda owych.

Proponowany program prac konserwatorskich
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania ambony.
2. Wstępne podklejenie ( z u yciem kleju króliczego ) i zabezpieczenie osypujących się
fragmentów polichromii i złoceń w partiach ornamentów.
3. Demonta ruchomych elementów ambony oraz przewiezienie ich do pracowni
konserwatorskiej przy ul. Je ewskiej 12 w Bydgoszczy.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w pracowni.
Firma Konserwacj : Dzieł Sztuki
Sebastian w o sy j
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4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
Przewiduje się pobranie łącznie ok. 5-6 próbek (z płaszczyzn ambony, złoconych
ornamentów i rzeźby) w celu wykonania badań na przekrojach stratygraficznych
i określenia charakterystyki pigmentów i spoiw występujących w obiekcie.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach ambony metodami
mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy u yciu preparatów chemicznych do
usuwania powłok olejnych).
6. Stopniowe usuwanie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń. Wybór metody zale eć będzie równie
od uzyskanych wyników badań, w szczególności od rodzaju spoiwa zastosowanego
w warstwach oryginalnych i wtórnych oraz od wyników prób wykonanych
bezpośrednio na obiekcie.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw
przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ambonę.
Sprawdzenie stanu zachowania i wytrzymałości podłogi w ambonie .
W razie konieczności wymiana zniszczonych elementów na nowe.
9.

Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu) i impregnacja wzmacniająca osłabione
drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10% roztwór w Toluenie). Jako metody
impregnacji proponuje się pędzlowanie oraz zanurzenie elementów w roztworze
impregnatu w zale ności od stopnia zniszczenia drewna. W przypadku rzeźby
dopuszcza się mo liwość wykonania impregnacji pró niowej lub nawiercanie
najbardziej zniszczonych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.

10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów snycerki, powierzchni
i architektury obiektu przy u yciu drewna oraz preparatów imitujących drewno.
Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w listwach (korpus ambony, ramy
wokół płycin na balustradzie) oraz otwory po owadach i po gwoździach zostaną
uzupełnione dwuskładnikowym kitem Araldit.
11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach pod złocenia na mikstion
oraz pod złocenia na poler. W przypadku rzeźby ubytki zaprawy uzupełnione zostaną
gruntem kredowo klejowym. Zaprawa nakładana będzie pędzlem, w kilku warstwach
jedynie w miejscach ubytków.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
Firmai Konserwacji
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14. Retusz i rekonstrukcja złoceń w technice na poler.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń w technice na mat na mikstion olejny.
16. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ambony i na rzeźbie
werniksem retuszerskim. Proponuje się u ycie werniksu damarowego ze względu na
jego lepszą odwracalność.
17. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy u yciu farb wodnych .
18. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie
werniksu akrylowego ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników
zewnętrznych.
19. Monta elementów ambony.
20. Wykonanie końcowej dokumentacji powykonawczej, fotograficznej i merytorycznej
w trzech egzemplarzach.
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CHRZCIELNICA
Barokowa chrzcielnica jest drewniana, polichromowana, złocona i srebrzona. Zbudowana jest
na planie sześcioboku w formie kielicha z nakrywą, posiada bogato rzeźbiony i złocony
zapiecek wraz z baldachimem.
Wymiary : Wysokość : ok. 283cm,
Szerokość: ok. 80 cm,

Stan zachowania chrzcielnicy :
Drewno, z którego jest zbudowana chrzcielnica nosi ślady działalności owadów.
.Zaobserwowano mniejsze i większe ubytki w ornamentach. Powierzchnia chrzcielnicy jest
kilkukrotnie przemalowana (ostatnia warstwa olejna w kolorze białym i ró owym). Warstwy
wtórnych przemalowań zało one są nierównomiernie i bez uprzedniego wyrównania
nierówności i uzupełnienia ubytków. Ornamenty

są w całości przemalowane i wtórnie

przezłocone w technice odbiegającej od oryginału.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektu mo na będzie dokonać
po wykonaniu szczegółowych badań i odkrywek sonda owych.

Program prac konserwatorskich
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania obiektu.
2. Demonta i przewiezienie chrzcielnicy do pracowni konserwatorskiej
przy ul. Je ewskiej 12 w Bydgoszczy.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w pracowni.
3. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
4. Usunięcie przemalowań polichromii

metodami mechanicznymi (skalpelem)

i chemicznymi (przy u yciu preparatów chemicznych do usuwania powłok olejnych).
5. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń.
6. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki po usunięciu warstw przemalowań.
Firma Konserwacji
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7. Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q)
i impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10% roztwór
w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie od odwrocia oraz
zanurzenie elementów w roztworze impregnatu w zale ności od stopnia zniszczenia
drewna.
8. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów snycerki przy u yciu drewna oraz
preparatów imitujących drewno.
9. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod
złocenia na mikstion i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na poler.
10. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
11. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
12. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 3/4 karat) i w proszku
w technice na poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków. Zostaną
te delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte aby dopasować się do fragmentów
oryginału.
13. Retusz i rekonstrukcja złoceń , złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
14. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
15. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
16. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach chrzcielnicy werniksem
retuszerskim.
17. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy u yciu farb wodnych .
18. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym.
19. Monta chrzcielnicy na miejscu w kościele.
20. Wykonanie końcowej dokumentacji powykonawczej.

Firma Konserwacji Dzi Sztuki
Sebastian Buu

86-031 Jagodowo,

te!. 696 44 S8 :
NIP657-172-86-14. Rto-JN .

a 17

1^6416

15

40

BAROKOWY FERETRON
Dwustronny feretron jest drewniany, polichromowany , złocony i srebrzony. Posiada
dwustronny obraz olejny na płótnie nabitym na deskę.
Wymiary feretronu

Wysokość : ok. 173cm.
Szerokość: ok. 100 cm,
Głębokość: ok. 25cm,
Obraz: 70cm x 40cm,

Stan zachowania feretronu :
Drewno, z którego zbudowany jest feretron nosi ślady działalności owadów
widoczne w postaci licznych otworów wylotowych występujących nierównomiernie na całej
powierzchni. Sugeruje to znaczne osłabienie wytrzymałości mechanicznej drewnianego
podło a i konieczność impregnacji. Zaobserwowano drobne ubytki w ornamentach.
Powierzchnie feretronu są przemalowane. Ornamenty

są w całości wtórnie przezłocone

w technice odbiegającej od oryginału. Obrazy są mocno pofalowane i zabrudzone oraz
pokryte pociemniałym werniksem. Zaobserwowano du ą ilość drobnych ubytków
i wykruszeń.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektu mo na będzie dokonać
po wykonaniu szczegółowych badań i odkrywek sonda owych.

Proponowany program prac konserwatorskich
ELEMENTY DREWNIANE, RZEŹBIONE

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan
zachowania obiektu.
2. Wstępne zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromii i złoceń w partiach
ornamentów.
3. Demonta feretronu oraz przewiezienie go do pracowni konserwatorskiej
przy ul. Je ewskiej 12 w Bydgoszczy.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
5. Usunięcie przemalowań polichromii

metodami mechanicznymi (skalpelem)

i chemicznymi (przy u yciu preparatów chemicznych do usuwania powłok olejnych).
Firma Konserwacji Dzieł Sztuki
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6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone
z równoczesnym podklejaniem odspojeń.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw przemalowań.
8. Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q)
i impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10% roztwór
w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie od odwrocia oraz
zanurzenie elementów w roztworze impregnatu w zale ności od stopnia zniszczenia
drewna.
9. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów snycerki przy u yciu drewna oraz
preparatów imitujących drewno.
10. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach oraz na ornamentach kitem kredowo
klejowym pod złocenia na poler.
11. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
12. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
13. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 % karat) i w proszku
w technice na poler. Złocenia uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków. Zostaną
te delikatnie i z wyczuciem przeagatowane i przetarte aby dopasować się do fragmentów
oryginału.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń , złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na
mikstion olejny.
15. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
16. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
17. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach feretronów werniksem
retuszerskim.
18. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy u yciu farb wodnych .
19. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym.
20. Wykonanie końcowej dokumentacji powykonawczej.
OBRAZY UMIESZCZINE W FERYTRONIE
1. Demonta obrazów z ram.
2. Prostowanie płócien pod obcią eniem.
3. Oczyszczenie lica obrazów z zabrudzeń powierzchniowych, zachlapań i pozostałościach
po wcześniejszych reperacjach.
4. Usunięcie po ółkłego werniksu z lic obrazów .
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5. Wykonanie reperacji lokalnych - sklejenie rozdarć i wklejenie łatek w miejscach ubytków
płócien.
6. Konsolidacja warstwy malarskiej na stole dubla owym i ewentualny dubla .
7. Uzupełnienie ubytków zaprawy na obrazach (kit wiedeński).
8. Nabicie obrazów na nowe podło a i monta obrazów w ramach.
9. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej damarowym werniksem retuszerskim.
10. Retusz ubytków warstwy malarskiej farbami wodnymi i olejno- ywicznymi.
11. Zało enie werniksu końcowego.
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
Znak 2/2018
PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
Tytuł zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw.
Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku – konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem”
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca
86 – 013 Mąkowarsko ul. Bydgoska 2
tel. home +48 523823110 mobile +48 608 433543
email: admin@makowarsko-parafia.pl
% sp – przyjęty procent stawki podstawowej za opracowanie 1dm2,
r – przyjęty stopień rewaloryzacji,
p – powierzchnia w dm2,
sp – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł,
PRZEDMIAR OBIEKTU
Lp.
1.

Element wyposażenia kościoła
Ołtarz pw. Matki Bożej
z Dzieciątkiem

Polichromowana architektura
(dm2)
1540,5000

Powierzchnie złocone (dm2)
559,4000

Powierzchnia wyznaczona została na podstawie pomiarów własnych bez użycia rusztowań
ZAKRES PREAC KONSERWATORSKICH
Prace konserwatorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku będą
kontynuacją prac wykonanych w latach 2014-2017.
Etap V konserwacji obejmuje konserwację ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem z wyłączeniem
obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz dwóch rzeźb aniołów ze zwieńczenia ołtarza.
Neobarokowy ołtarz boczny Matki Bożej z Dzieciątkiem jest drewniany, polichromowany, srebrzony i złocony.
Posiada jeden obraz olejny na płótnie i bogato rzeźbione uszaki i kolumny.
Wymiary ołtarza:
Wysokość od posadzki: ok. 570 cm,
Szerokość: ok. 280 cm,
Głębokość: ok. 80 cm,
Wysokość kolumn: 180 cm,
Wysokość figur Aniołów w zwieńczeniu: ok. 70 cm,
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem: 150 cm x 101 cm
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Stan zachowania ołtarza:
Powierzchnia ołtarza jest co najmniej dwukrotnie przemalowana (ostatnia warstwa w kolorze białym i
żółtym - olej). Warstwy wtórnych przemalowań założone są nierównomiernie i bez uprzedniego wyrównania
nierówności i uzupełnienia ubytków. Drewno, z którego zbudowane są ołtarze nosi ślady działalności owadów
widoczne w postaci otworów wylotowych występujących nierównomiernie na całej powierzchni.
Zaobserwowano liczne drobne ubytki w ornamentach, kolumnach i uszakach. Złocenia na ornamentach są
pociemniałe i wykonane w odmiennej od oryginału technice. Figury w zwieńczeniach są w całości
przemalowane i miejscowo wtórnie przezłocone. Obraz jest nieco pofalowany i mocno zabrudzony oraz
pokryty pociemniałym werniksem. Zaobserwowano dużą ilość drobnych ubytków i wykruszeń do zaprawy,
głównie wzdłuż krajek.
Dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektów można będzie dokonać po wykonaniu szczegółowych badań i
odkrywek sondażowych.

Proponowany program prac konserwatorskich
SZAFA OŁTARZOWA ORAZ RZEŹBY I SNYCERKA OŁTARZA
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan zachowania
obiektu.
2. Wstępne podklejenie (z użyciem kleju króliczego) i zabezpieczenie osypujących się fragmentów
polichromii i złoceń w partiach ornamentów, uszaków i rzeźb.
3. Demontaż wszystkich elementów ołtarza oraz przewiezienie go do pracowni konserwatorskiej.
Przewiduje się prowadzenie prac konserwatorskich w całości w pracowni.
4. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej.
5. Usunięcie przemalowań polichromii na płaszczyznach oraz na rzeźbach

metodami mechanicznymi

(skalpelem) i chemicznymi (przy użyciu preparatów chemicznych do usuwania powłok olejnych).
6. Stopniowe usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoconych ornamentów, połączone

z

równoczesnym podklejaniem odspojeń. Podklejanie osypującej się warstwy zaprawy jest niezbędne
aby zachować jak największą powierzchnię oryginalnych złoceń. Większość złoconych ornamentów
była oryginalnie wykonana

w technice na poler

i do ich oczyszczania najlepsze będą metody z

wykorzystaniem środków chemicznych, natomiast listwy oryginalnie wykonane w technice na mikstion
lub polichromowane należy oczyszczać mechanicznie z użyciem skalpela. Wybór metody zależeć
będzie również od uzyskanych wyników badań, w szczególności od rodzaju spoiwa zastosowanego w
warstwach oryginalnych i wtórnych oraz od wyników prób wykonanych bezpośrednio na obiekcie.
7. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw przemalowań.
8. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego podtrzymującego ołtarz. W razie konieczności
wymiana zniszczonych elementów na nowe.
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9.

Dezynsekcja (gazowanie Bromkiem Metylu lub nasączanie preperatem Hylotox Q) i impregnacja
wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B-72, 10% roztwór w Toluenie). Jako metody
impregnacji proponuje się pędzlowanie od odwrocia oraz zanurzenie elementów

w roztworze

impregnatu w zależności od stopnia zniszczenia drewna. W przypadku rzeźb dopuszcza się możliwość
wykonania impregnacji próżniowej. W przypadku bardzo rozbudowanych rzeźbiarsko kolumn
konieczna będzie całościowa kąpiel elementów w roztworze impregnatu oraz nawiercanie najbardziej
zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.
10. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementów rzeźb, snycerki, powierzchni i architektury
obiektów przy użyciu drewna oraz preparatów imitujących drewno. Wykonane zostaną rzeźbiarskie
rekonstrukcje w drewnie ubytków przy rzeźbach.
11. Uzupełnienie ubytków zaprawy na płaszczyznach i listwach kitem akrylowym pod złocenia na mikstion
i pod polichromię oraz kredowo klejowym pod złocenia na poler.
12. Wygładzenie kitów i ich zabezpieczenie elastycznym klejem króliczym.
13. Uzupełnienie i rekonstrukcja bolusów pod złocenia na poler.
14. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem płatkowym (23 ¾ karat) i w proszku w technice na poler. Złocenia
uzupełnione zostaną jedynie w miejscach ubytków. Zostaną też delikatnie i z wyczuciem
przeagatowane i przetarte, aby dopasować się do fragmentów oryginału.
15. Retusz i rekonstrukcja złoceń, złotem w płatkach (23 karat) w technice na mat na mikstion olejny.
16. Retusz i rekonstrukcja srebrzeń (srebro w płatkach i srebro strącane w proszku).
17. Zabezpieczenie odkrytych srebrzeń szelakiem bielonym.
18. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii na powierzchniach ołtarza i na rzeźbach werniksem
retuszerskim. Proponuje się użycie werniksu damarowego ze względu na jego lepszą odwracalność.
19. Retusz i rekonstrukcja polichromii przy użyciu farb wodnych. Proponuje się wykonanie retuszu na
powierzchni

ołtarza,

powierzchniach

rzeźb

farbami

akwarelowymi

wykorzystując

metodę

kreseczkowania, tzw. trateggio, wzdłuż słojów drewna lub metodą kropkowania. W zależności od
stanu zachowania oryginalnej warstwy malarskiej na płaszczyznach ołtarza dopuszcza się możliwość
wykonania rekonstrukcji większych fragmentów polichromii.
20. Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym. Proponuje się wykorzystanie werniksu akrylowego
ze względu na jego dobrą odporność na działanie czynników zewnętrznych.
21. Montaż ołtarza.
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