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Przedmiotem zamówienia jest: Remont balustrad tralkowych i tarasów od strony południowej oraz na dziedzińcu 
wewnętrznym budynku PKiN w Warszawie.  

 

I. Zakres zadania, przedmiotu umowy. 

Zamówienie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
1. Remontu balustrad tralkowych z piaskowca wokół wejścia do Kinoteki wraz z nawierzchnią tarasów 

i schodów dolnych i bocznych 
2. Remontu balustrad tralkowych z piaskowca wokół wejść od strony dziedzińca wewnętrznego wraz ze 

schodami wejściowymi. 
3. Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
 

II. Podstawa wykonania przedmiotu umowy: 

1. Projekt budowlany remontu balustrad tralkowych wokół wejścia do Kinoteki – strona południowa i od Pałacu 
Młodzieży – strona północna autorstwa mgr Bogusława Korneckiego. 

2. Program prac konserwatorskich remontu tarasów kamiennych wejść D i G do Sali Kongresowej Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie – autorstwa mgr Bogusława Korneckiego.  

3. Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania wejść głównych stref bocznych Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (Zakres dotyczący podjazdu - architektura 
i konstrukcja). 

4. Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 1972N/17 z dnia 26 września 2017 roku.  
5. Decyzja na Pozwolenie na budowę nr 98/Ś/2018. 
6. Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 1320N/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku. 
7. Decyzja na Pozwolenie na budowę nr 442/Ś/2017. 
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z renowacją balustrad tralkowych 

z piaskowca wokół wejścia do Kinoteki – strona południowa i od Pałacu Młodzieży – strona północna.  
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem podjazdu dla osób 

z niepełnosprawnościami.  
10. Obowiązujące przepisy i normy. 

 
III. Ogólna opis zakresu prac: 

1. Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie tras 
komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

2. Inwentaryzacja elementów balustrad. 
3. Rozbiórka balustrady i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. 
4. Renowacja elementów kamiennych. 
5. Ponowny montaż całości. 
6. Impregnacja oraz zabezpieczenie całości balustrady. 
7. Rozbiórka nawierzchni tarasów.  

  

http://www.pkin.pl/
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8. Budowa nowego podjazdu.  
9. Ułożenie zdemontowanych płyt tarasowych, czyszczenie i impregnacja 
10. Regulacja ułożenia płyt schodowych, oczyszczenie i impregnacja, uzupełnienie ubytków. 
11. Wymiana nawierzchni na podjeździe od strony Pałacu Młodzieży.   

 
IV. Szczegółowa charakterystyka zadania oraz zakres prac: 

1. Prace przygotowawcze w tym: 

a) Demontaż wszystkich elementów balustrad i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. Pozostawienie 
wszystkich słupów oraz murków i witryn do prac ,,in situ”.  

2. Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych: 

a) Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad poprzez wykonanie wiernych kopii 
z piaskowca szydłowieckiego. 

b) Oczyszczanie oryginalnych piaskowcowych elementów balustrad z brudu oraz nawarstwień 
atmosferycznych mieszanymi metodami chemiczno–mechanicznymi, mycie wstępne wodą pod ciśnieniem 
z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego lub metodą termopary przy wykorzystaniu parownicy 
z zastosowaniem pasty czyszczącej, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, 
doczyszczanie ręczne szczotkami, korundami itp. 

c) Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń zaprawą 
cementową itd. metodą odkuwania. 

d) Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki czyszczącej strumieniowo w mgle wodnej 
stosując delikatne ścierniwo w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara. 

e) Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym i spłukiwanie czysta wodą. 
f) Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska.  
g) Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym poprzez 

zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu 
pełnej krystalizacji krzemionki w porach kamienia. 

h) Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową, z zastosowaniem wykonanych ze stali 
kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego. 

i) Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego. Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych. 

j) Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem 
z doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca. 

k) Montaż elementów balustrad na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną i sezonowanie zapraw. 

l) Nowe płyty okładziny na ścianach witryn reklamowych wklejać z użyciem zaprawy montażowej wodo 
i mrozoodpornej. 

m) Wykonać rekonstrukcję nakryw na słupy utrzymujące przęsła balustrad z piaskowca szydłowieckiego. 
Nakrywy montować użyciem zaprawy montażowej wodo i mrozoodpornej. 

n) Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem bolców ze stali nierdzewnej kwasowej z użyciem 
żywicy epoksydowej z wypełniaczem piaskowcowym. Wzmocnienia konstrukcji ukryte wewnątrz spoiny 
i niewidoczne na zewnątrz. 

o) Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do konserwacji 
obiektów zabytkowych lub uzupełnienie spoin zaprawą imitującą piaskowiec. 

p) Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym (rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi). 

q) Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę materiałów 
kamiennych i spoin.  
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r) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac konserwatorskich 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Prace przy płytach tarasów – pas posadowienia balustrad. 

a) Podczas prac remontowych dotyczących renowacji balustrad, przed ponownym jej zamontowaniem, 
należy wyremontować podłoże. Zdemontować przemieszczone płyty na wymaganym obszarze. Oczyścić 
podłoże. Ponownie ułożyć płyty na nowej podsypce cementowo-piaskowej jak w oryginale. Szczeliny 
między płytami zafugować.  

b) Dokonać wymiany uszkodzonych i pociętych płyt krawędziowych na pełne płyty. 
c) Przy wykonywaniu remontu posadzki tarasu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie spadki 

powierzchni tarasów tak aby woda spływała od muru budynku na zewnątrz. 

4. Witryny reklamowe.  

a) Wymiana istniejących witryn stalowych w gablotach na witryny wykonane profili stalowych. Witryny 
malowane proszkowo, nawierzchnia chropowata.  

b) Wymiana istniejących skrzynek i drzwi rewizyjnych, z podziałem na hydrant i instalacje elektryczne. 
c) Wymiana lub renowacja przykrycia witryny z blachy.  

5. Cokoły pionowe: 

a) Naprawa licowania cokołu.  
b) Oczyszczenie cokołu z nawarstwionego brudu. 
c) Oczyszczenie wszystkich pionowych i poziomych spoin, ponowne fugowanie. 

6. Nawierzchnia tarasu: 

a) Demontaż płyt granitowych o wymiarach około 67x67x5cm w poziomie tarasów przed budynkiem od 
strony południowej. Płyty kamienne na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem 
cementowym. Materiał należy odłożyć do ponownego wykorzystania. 

b) Oczyszczenie zdemontowanych płyt granitowych - przygotowanie do ponownego montażu. 
c) Wyrównanie podłoża w miejscu zdemontowanych płyt kamiennych oraz wykonanie podbudowy 

z piasku stabilizowanego cementem ze spadkiem od ściany budynku do zewnątrz. 
d) Ponowne ułożenie zdemontowanych uprzednio płyt granitowych na wyrównanej nawierzchni tarasów - 

przewidziano wykorzystanie materiału z rozbiórki z niewielkimi uzupełnieniami. Spoinowanie zaprawą 
cementową. 

e) Wywóz uszkodzonych płyt granitowych oraz innych zanieczyszczeń. 

7. Podjazd dla niepełnosprawnych od strony Kinoteki: 

a) Rozbiórka istniejącego podjazdu. 
b) Wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji pochylni.  
c) Wykonanie izolacji przeciwwodnej.  
d) Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową (w tym wykonanie kolorystycznych i dotykowych 

elementów wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku w miejscach zmiany wysokości). Płyty 
granitowe głęboko fakturowane i płomieniowane. Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę 
antypoślizgowości. 

e) montaż balustrad wykonanych na wzór balustrad przy Sali Kongresowej zgodnie z rysunkiem balustrady. 
Pomiary należy wykonać z natury oraz przedstawić jedno przęsło do akceptacji.  

8. Podjazd dla niepełnosprawnych od strony północnej.   

a) Wymiana kostki betonowej na płyty granitowe głęboko fakturowane i płomieniowane (w tym wykonanie 
kolorystycznych i dotykowych elementów wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku w miejscach 
zmiany wysokości). Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości. 

9. Wejścia D i G (dziedziniec wewnętrzny): 

A. Pełna konserwacja kamiennych elementów balustrad: 
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a) Demontaż ruchomych i spękanych elementów kamiennych tarasu balustrady tralkowej. 
b) Demontaż wszystkich ruchomych i spękanych elementów kamiennych posadzki z płyt granitowych 

oraz okładziny granitowej zewnętrznej. 
c) Oczyszczenie wstępne powierzchni kamiennych piaskowcowych metodą hydrodynamiczną 

i z użyciem gorącej pary oraz metodami chemicznymi.  
d) Doczyszczenie powierzchni kamiennych z użyciem delikatnej czyszczarki w niskim zakresie ciśnień we 

mgle wodnej oraz ręczne.  
e) Mechaniczne usunięcie resztek cementów i zapraw metodą odkuwania. 
f) Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym.  
g) Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową z zastosowaniem w razie potrzebny 

nierdzewnych bolców.  
h) Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia taszlami (flekami). 
i) Nałożenie kitów uzupełniających gotową barwioną w masie zaprawą renowacyjną. 
j) Wykonanie nowych trzpieni i bolców ze stali nierdzewnej kwasowej z użyciem żywicy epoksydowej z 

wypełniaczem piaskowcowym. 
k) Montaż elementów balustrad z użyciem nowych trzpieni i bolców z użyciem żywicy epoksydowej z 

wypełniaczem piaskowcowym. 
l) Wykonanie spoinowania.  
m) Scalenie kolorystyczne kamienia pigmentami mineralnymi. 
n) Wykonanie zabiegu hydrofobizacji. 

B. Oczyszczenie elementów stalowych z produktów korozji i zabezpieczenie antykorozyjne. 
a) Oczyszczenie elementów stalowych metodą strumieniową na sucho do III klasy czystości. 
b) Pasywacja metalu. 
c) Zagruntowanie powierzchni uszkodzenia.  
d) Wypełnienie miejsc uszkodzonych zaprawą i wyprofilowanie podłoża.  

C. Renowacja podłoża betonowego pod posadzkę i schody. 
a) Demontaż płyt granitowych posadzki i schodów. 
b) Oczyszczenie podłoża. 
c) Sklejanie oraz uszczelnienie rys i spękań w podłożu. 
d) Naprawa konstrukcji z betonu zbrojonego. 
e) Montaż oczyszczonych i uzupełnionych okładzin granitowych i stopni. 
f) Spoinowanie. 

 
V. Zamówienia podobne: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego polegającego na remoncie tarasów 
wejściowych i schodów przed wejściem do Narodowego Muzeum Techniki oraz Informacji Turystycznej, w którego 
zakresie przewidziane są następujące prace: 

1. Demontaż stopni blokowych. 
2. Demontaż płyt tarasowych, wyrównanie podłoża z poprawą spadków.  
3. Oczyszczenie powierzchni zdemontowanych płyt granitowych tarasów i schodów. 
4. Oczyszczenie wstępne powierzchni kamiennych metodą hydrodynamiczną i z użyciem gorącej pary. 

Oczyszczanie granitowych elementów: z brudu oraz nawarstwień atmosferycznych mieszanymi metodami 
chemiczno- mechanicznymi.  

5. Doczyszczenie powierzchni kamiennych z nawarstwień i zanieczyszczeń. 
6. Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń zaprawą 

cementową itd. metodą odkuwania. 
7. Scalanie, klejenie pękniętych płyt granitowych z użyciem trzpieni z stali kwasowej antykorozyjnej. 
8. Rozebranie istniejącej podbudowy. 
9. Ręczne oczyszczanie płyty żelbetowej na której była ułożona podbudowa. 
10. Oczyszczanie i zabezpieczanie antykorozyjne wystającego zbrojenia płyty pod schody i podesty. 
11. Miejscowe uzupełnienia powierzchni podbudowy żelbetowej. 
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12. Usuniecie starego materiału uszczelniającego dylatację. 
13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.  
14. Wykonanie podkładu betonowego.  
15. Ponowny montaż stopni. 
16. Ponowny montaż płyt cokołów. 
17. Spoinowanie spoiną elastyczną. 

 
VI. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z: 

1. Obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo Budowlane i ustawą o Ochronie Zabytków 
i Opiece nad Zabytkami wraz z przepisami powiązanymi i wykonawczymi. 

2. Obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, instrukcjami producentów i dostawców oraz 
powszechnie uznanymi najlepszymi zasadami wiedzy technicznej. 

3. Przepisami BHP i PPOŻ.  
4. Zaleceniami Zamawiającego 

 
VII. Uwagi dotyczące wykonanych robót: 

1. Zakres robót określony w niniejszym dokumencie ma charakter ramowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania w ramach umowy wszelkich czynności i robót, w tym towarzyszących i pomocniczych, 
koniecznych do wykonania remontu balustrad. Projekty, specyfikacja techniczna i przedmiar robót są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i jakiegokolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące jakby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku 
błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca winien wyjaśnić sporne kwestie 
z Zamawiającym, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte 
i niewyspecyfikowane prace będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapewnia możliwość korzystania (odpłatnego) z parkingu na ogólnie przyjętych zasadach. Teren 
wokół PKiN jest terenem zamkniętym i kontrolowanym przez system parkingowy. System funkcjonuje 
w pełni automatycznie, pobierając opłaty w kasach bezobsługowych. Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy 
swobodnych wyjazdów z tereny wokół PKiN (brak możliwości wyjazdu bez uiszczenia należnej zapłaty). 
Wszelkie koszty wynikające z opłat parkingowych (np. koszty zakupu parkingowych biletów okresowych – 
ulgowych) ponosi Wykonawca. Regulamin parkingu jest dostępny na stronie www.pkin.pl . 

3. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni ciągły dostęp do Kinoteki, Teatru Dramatycznego, Café 
Kulturalna, Salonu Afrodyta oraz Muzeum Domków dla Lalek poprzez wygrodzenie, wykonanie bezpiecznych 
dojść z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ np. poprzez wykonanie tymczasowych podjazdów lub schodów. 
Wszelkie prace prowadzone w strefie wejścia do Kinoteki, Teatru Dramatycznego, Café Kulturalna, Salonu 
Afrodyta oraz Muzeum domków dla Lalek muszą być uzgodnione wcześniej z Zamawiającym i odbywać za 
zgodą i w obecności Zamawiającego oraz Przedstawiciela Najemcy lub osoby przez niego wyznaczonej.  

4. Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem ze strony Wykonawcy. 
 

VIII. Informacje o terenie budowy: 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru prądu oraz wody na potrzeby budowy. 
2. Zamawiający nie zapewnia oddzielnego pomieszczenia na składowanie dostarczanych przez Wykonawcę 

części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót. 
3. Zamawiający wyznaczy nieodpłatnie teren jako zaplecze budowy na zewnątrz budynku dla dostarczanych 

przez wykonawcę części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. Przewidywana powierzchnia ok 200 m2. 

4. Wykonawca powinien uwzględnić w swoim harmonogramie wykonywanie robót uciążliwych oraz uzgodnić je 
z Zamawiającym. 

5. Wykonawca wyposaży w ubiory robocze swoich pracowników i podwykonawców oraz czytelne 
identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy). 

http://www.pkin.pl/
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Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 

tel. (0-22) 656 76 76, fax (0-22) 656 68 87, NIP: 525-21-02-317 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 36568, 

o kapitale zakładowym w wysokości 3 300 000,00 PLN 
 

6. Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed 
możliwością uszkodzeń mechanicznych. 

7. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie pozostające elementy mogące 
ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu.  

8. Koszt składowania i wywozu materiałów rozbiórkowych jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskaże 
miejsce ustawienia kontenera na odpadki i materiały rozbiórkowe. 

9. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia socjalnego oraz sanitarnego dla pracowników Wykonawcy. 
10. Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo 

prowadzonych prac odpowiada Wykonawca. Dotyczy również terenu zaplecza budowy.  
11. Godziny pracy Wykonawcy – 6:00-22:00 z zastrzeżeniem, że prace powodujące utrudnienia w działalności 

użytkowników, tj. Kinoteki, Teatru Dramatycznego, Café Kulturalna, Salonu Afrodyta oraz Muzeum domków 
dla Lalek oraz prace niebezpieczne Wykonawca będzie dokonywał w godzinach i terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym.  

 
 
 
  Opracował: 
  Konrad Turzyński 


