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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Montaż specjalistyczny następujących obiektów na wystawie Misterium Światła w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 realizowanej w ramach Programu Interreg VA: 
 

1) kamienna figura św. Ottona; 

2) kamienne kolumny składające się z trzech części: bazy, trzonu i głowicy – 8 szt.; 

3) drewniane płaskorzeźby ołtarza z Wkryujścia – 11 szt. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące obiektów i montażu: 

Aktualna lokalizacja obiektów: budynek muzealny na ul. Wały Chrobrego 3, parter. Z holu 

głównego do holu przed salami, gdzie znajdują się obiekty prowadzą 3 schody (łącznie ok. 

60 cm h). Na stopnie można dostawić rampę dla wózków inwalidzkich, w celu m.in. 

wniesienia sprzętu potrzebnego do montażu. 

 

Miejsce planowanej ekspozycji (plan w załączniku): wydzielony fragment holu - obiekty 

kamienne (sala 1) i sala świetlikowa – drewniane płaskorzeźby (sala 3) na ty samym 

poziomie parteru, gdzie obecnie rozlokowane są obiekty, większość z nich na paletach.  

 

 

Lp. Dane o obiekcie Zdjęcie Uwagi dotyczące 

sposobu i miejsca 

montażu 

1.  KAMIENNA 

FIGURA OTTONA 

Materiał: piaskowiec 

Wym.: 225 x 49 x 42 

cm 

Waga: 500 kg 

 

 

 

Lokalizacja na planie 

wystawy: poz. 1. 

 

Figura znajduje się na 

palecie w holu. 

 

Na odwrociu figury 

znajduje się zakotwione 

metalowe oczko, które 

należy wykorzystać do 

stabilnego mocowania 

rzeźby.  

Mocowanie do ściany 

np. na haku.  

Figura powinna być 

ustawiona na stalowej 



półce zamocowanej w 

holu na ścianie na 

wysokości ok. 40 cm.  

 

Wysokość ścianki, na 

której eksponowana 

będzie figura – 330 cm. 

 

Mocowanie powinno 

być dostosowane do 

miejsca i sposobu 

zawieszenia oraz  wagi 

obiektu. 

 

2.  KAMIENNE 

KOLUMNY 

składające się z bazy, 

trzonu i głowicy – 8 

szt. 

Materiał: wapień 

gotlandzki, fragmenty 

rekonstruowane z 

cementu zbrojonego. 

Wym. podstawy bazy:  

ok. 58x58 cm. 

Wysokość kolumn: 

186-196 cm. 

Waga poszczególnych 

elementów: do 300 kg  

Lokalizacja na planie 

wystawy: poz. 11. 

Kolumny rozłożone są 

obecnie na 3 części i 

ułożone są: bazy, trzony 

i głowice; każda z 

części ułożona jest na 

paletach. W trzonach 

znajdują się metalowe 

trzpienie, które 

wpuszczane są w 

otwory w bazie i 

głowicy. Części należy 

zestawić ze sobą na 

granitowych cokołach o 

wym. 180x80x12 (h) 

cm; po dwie kolumny 

na jednym cokole 

zgodnie z planem 

wystawy. 

3.  PŁASKORZEŹBY 

OŁTARZA Z 

WKRYUJŚCIA – 11 

szt. 

Materiał: drewno 

dębowe; 

Wymiary dużej płyty 

(1 z 3 centralnych): 

ok. 130x108 cm, 

Waga: 70 kg 

 

Wymiary małej płyty: 

ok. 85x77 cm, Waga: 

do 20 kg. 

 

Płaskorzeźby na 

 

Lokalizacja na planie 

wystawy: poz. 48. 

 

Płaskorzeźby będą 

zawieszone na ścianie z 

wykorzystaniem 

istniejących śrub w 

stelażu wzmacniającym 

odwrocia. Dodatkowo 

będą oparte na 

kątownikach w 

miejscach 

zapewniających 

stabilność zabytkom.  

Należy przenieść 

otwory z dawnej 



odwrociach 

wzmocnione zostały 

poprzecznymi 

listwami, w których 

znajdują się 

dodatkowe śruby 

służące do 

zamocowania w 

drewnianej szafie. 

drewnianej szafy na 

ścianę, aby zachować 

rozmieszczenie 

płaskorzeźb względem 

siebie i zamocować 

każdą płytę według 

projektu rys. 4.1.5. 

 

 

3. Dodatkowe wymagania od Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym sposób wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w 

celu dokonania pomiarów niezbędnych do realizacji umowy, a także do przeanalizowania 

dróg transportowych (szerokości i wysokości przejść, szerokości korytarzy, itp.). 

Przeprowadzenie wizji będzie możliwe od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30, 

po uprzednim umówieniu się z  p. Kingą Krasnodębską, tel. 797 705 221. 

3) Montaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wały Chrobrego 3 i będzie 

możliwy od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu się z  

p. Kingą Krasnodębską, tel. 797 705 221. 

4) Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 

5) Wykonawca wykona usługi w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

6) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i elementy mocujące niezbędne do realizacji objętej 

umową usługi montażu. 

7) Wykonawca zapewni na własny koszt wszelkie niezbędne materiały zabezpieczające 

miejsce realizacji zamówienia przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami wynikającymi z 

przeprowadzanych prac.  

8) Usługa realizowana będzie w okresie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

9) Wykonawca udzieli rękojmi za wady oraz gwarancji na prace wykonane w ramach realizacji 

usługi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego. 

10) Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego tj. 

obejmuje wszelkie koszty do jakich poniesienia zobowiązany będzie wykonawca, aby 

wywiązać się z realizacji podjętego zamówienia. 

 

 

Załączniki: 

1. Plan wystawy 

2. Rys. 4.1.5. 
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AUTORSKI PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJzamawiający:

rys. 0.1

plan wystawy - rzut: hol, sala krzyżowa i sala świetlikowa 
numeracja eksponatów wg listy kuratorskiej
skala 1:200
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AUTORSKI PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJzamawiający:

rys. 4.1.5a

mocowanie płaskorzeźb ołtarza z Wkryujścia
przykładowe rozmieszczenie elementów mocujących
skala 1:10

Mocowanie płaskorzeźb ołtarza z Wkryujścia wykorzystuje dwa 
elementy:

1. Podpórka (2 szt. na eksponat) - czterocentymetrowy fragment 
kątownika stalowego GW 200x100x10 mm, mocowany do ściany na 2 
kołki rozporowe. Pomiędzy eksponatem a podpórką przewidziano 
filcowa podkładkę grubości około 2 mm, oraz

2. Blokada (zwykle 3-4 szt. na jeden eksponat) - meblowy kątownik 
montażowy 30x30x15 mm HETTICH z odpowiednio rozwierconymi 
otworami, mocowany przez otwór 9 mm do istniejących gwintowanych 
prętów, osadzonych w płaskorzeźbach i nawlekany drugim, 
rozwierconym do 7 mm otworem na hak ze stalowego pręta 5 mm, 
wkręcony w kołek rozporowy. Zagięta część haka jest gwintowana, 
dzięki czemu za pomocą podkładki i nakrętki M5 można zablokować 
eksponat przed zdjęciem z haków. 

UWAGA:
projekt w skali 1:1 (ryc. 4.1.5b na kolejnej stronie) pokazuje precyzyjnie 
elementy systemu mocowania, natomiast rozmieszczenie ich dla 
każdego eksponatu wymaga wykonania szczegółowych pomiarów pod 
nadzorem konserwatora. Rysunek poglądowy w skali 1:10 powstał na 
podstawie zdjęć i nie może być traktowany jako projekt rozmieszczenia 
elementów mocowania płaskorzeźb.

R

R

mocowanie płaskorzeźb ołtarza 

z Wkryujścia (przykład)

skala 1:10

widok ściany z mocowaniami
i symulacją eksponatu

detal B

detal C

detal A

przekrój R-R

widok z góry

widok en face

100
około

UWAGA:
ze względu na konieczność 
włożenia ręki z podkładką i nakrętką 
pomiędzy ścianę a eksponat, 
przewidziano ok. 100 mm dystans

UWAGA:
odległość pomiędzy podpórkami powinna przewidywać 
z jednej strony stan techniczny eksponatu i wskazania 
konserwatora co do możliwych miejsc podparcia, z drugiej - 
usytuowanie długich, gwintowanych prętów osadzonych w 
płaskorzeźbach i przewidzianych do mocowania blokad (aby 
możliwe było wywiercenie otworu w ścianie na kołek 
rozporowy do wkręcenia haka)

UWAGA:
podpórka nie może wystawać poza 
obrys eksponatu; powinna być 
krótsza przynajmniej 15 mm od 
krawędzi podstawy płaskorzeźby 
(chyba, że konserwator zaleci inną 
długość dla konkretnego miejsca 
podparcia)
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AUTORSKI PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJzamawiający:

rys. 4.1.5b

mocowanie płaskorzeźb ołtarza z Wkryujścia
stalowa podpórka, blokada z kątownika meblowego
detale w skali 1:1
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Z kątownika stalowego GW 200x100x10 mm
należy odciąć odcinek dł. 40 mm. W krótszej 
części należy wywiercić otwory o średnicy 
12 mm wg rysunku. Po oszlifowaniu krawędzi 
cięcia i wiercenia podpórkę należy pomalować 
proszkowo w kolorze ciemnej szarości 
RAL 7037.

Półkę należy przymocować do ściany za pomocą 
wkrętów z łbami sześciokątnymi M10, podkładek 
i kołków rozporowych.

UWAGA:
w przypadku niestabilnego podłoża (np. 
wywiercenia otworu na kołek w spoinie między 
cegłami) zamiast kołka rozporowego stosować 
kotwę chemiczną.

W stalowym kątowniku meblowym 30x30x15 x1,5 mm HETTICH 
należy rozwiercić zewnętrzne otwory odpowiednio do 7 i do 9 mm. 
Otwór 9 mm służy do założenia katownika na gwintowany pręt M8, 
osadzony w płaskorzeźbie, który poprzednio służył do montażu 
płaskorzeźby w dębowej kwaterze ekspozycyjnego regału. 
Natomiast otwór 7 mm służy do przewleczenia przezeń pionowej 
końcówki haka montażowego, osadzonego w ścianie przy pomocy 
kołka rozporowego. Zagiętą końcówkę haka dł. 70 mm z pręta 5 
mm należy nagwintować, by za pomocą podkładki i nakrętki M5 
zablokować możliwość zsunięcia eksponatu.

kątownik
meblowy
HETTICH

1
0

podkładka z filcu
około 2 mm

podkładka z filcu
około 2 mm

Wkrety z łbami
sześciokątnymi M10

na podkładkach
w kołkach rozporowych

hak stalowy 70 mm 
z pręta 5 mm, zagięta 
część gwintowana pod
nakrętkę M5 istniejąca listwa

wzmacniająca
płaskorzeźbę

kątownik meblowy
HETTICH 30x30x15

detal C detal B
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