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1. UWAGI WSTĘPNE  
 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej 
oraz sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu montażu.  
 
Przed dokonaniem zamówienia materiałów, wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić architektowi do akceptacji próbki wszystkich materiałów 
wykończeniowych oraz próbki kolorów wszystkich elementów.  
 
Rysunki warsztatowe wszystkich elementów, proponowanych rozwiązań 
technicznych i prac wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić 
architektowi do akceptacji.  
Wszelkie kolory zastrzeżone do decyzji projektantów.  
 
Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić należy uzgodnić 
pisemnie z architektem. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami 
rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków warsztatowych, nie będą 
odbierane i zostaną poddane rozbiórce oraz powtórnemu poprawnemu montażowi 
na koszt wykonawcy. 
 

2. ROZBIÓRKI  
 

Wykonać częściowe rozbiórki istniejących ścian ekspozycyjnych wg. załączonej 
dokumentacji rysunkowej. Istniejące ściany zostały wykonane z płyty wiórowej 
trudnozapalnej słabo rozprzestrzeniającej ogień na podkonstrukcji stalowo - 
drewnianej.  
 
Należy uzupełnić wszystkie istniejące otwory pozostałe po wbudowanych 
monitorach, elementach mocujących ekspozycje, głośnikach zawieszonych do ścian, 
oświetleniu itp. 
 
Należy uzupełnić ściany po rozbiórce. Usunąć ślady po starych ścianach.  
 

3. NOWE ŚCIANY  
 

Nowe ściany pawilonu wykonać z płyty wiórowej trudnozapalnej słabo 
rozprzestrzeniającej ogień, na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Ściany należy 
wykonać tak aby ich docelowa grubość wynosiła 13,2 cm, dokładnie tyle co istniejąca 
ściana. Nowoprojektowane ściany będące kontynuacją istniejących ścian należy 
wykonać w taki sposób, aby zachować ich linearność. Odchyłki od linii prostej, 
załamania, odchyłki od pionu nie będą akceptowane. Połącznie nowych i istniejących 
ścian po wykończeniu nie mogą być widoczne. 
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Wszystkie ściany należy przygotować do malowania po dwóch stronach. Ściany 
należy pozostawić w stanie surowym i przygotować je do kolejnego etapu 
wykończenia.  
Podkonstrukcja powinna być wykonana w sposób niewidoczny z zewnątrz, wg 
rysunków zamieszczonych w dokumentacji.  
Płyty wiórowe mocować do podkonstrukcji za pomocą wkrętów. W miejscu łączenia 
płyt wiórowych w ścianie, należy wykonać fazowanie zgodnie z detalem DETAL D.2  
Z wyjątkiem miejsc wyraźnie zaznaczonych w projekcie, niedopuszczone jest 
mechaniczne mocowanie ścian do istniejącej posadzki w budynku 'Emilia'. Ściany 
należy przymocować do istniejącej podłogi za pomocą silikonu bezbarwnego, nie 
pozostawiającego plam.  
 
W nowych ścianach należy wykonać cokół, identyczny jak w istniejących ścianach i 
zgodny z detalem DETAL D.1  
 
Konstrukcje ścian wykonać w taki sposób aby możliwe było poprowadzenie kabli 
elektrycznych w każdej nowo wykonywanej ścianie. W każdej ze ścian mogą pojawić 
się miejsca na podłączenia sprzętu elektrycznego.  
Wykonać przepusty wg. wytycznych ustalonych na budowie z pracownikami Muzeum 
odpowiedzialnymi za wystawę.  
 
 
W miejscach oznaczonych na planie należy wypełnić wnęki okienne za pomocą 
paneli.  
 
Wszystkie konstrukcje powinny wiernie naśladować istniejące ściany . Na rysunku 
DETALE znajdują się rozwiązania techniczne do zastosowania w trakcie 
wykonywania scenografii.  
   


