
I. Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację 4 (czterech) albumów, w tym również usługi 

introligatorskie. 

II. Zakres prac: 

 

Album nr 100: 

a) format oprawy: 34,2 cm x 25,5 cm x 1,6 cm 

b) zawiera  15  kart o formacie 33,5 x 24,5 cm 

c) zawiera 14  fotografie o wymiarach 22,6 cm x 16,6 cm. 

Uwagi: na 1 stronie oprawy napis w kolorze złotym: „POLSKI CZERWONY KRZYŻ / 

Dwukołówki Sanitarne”, znak czerwonego krzyża, pieczątka atramentowa „ARCH. FOTO. 

CAW.” oraz naklejki z napisami „100” i „CAW, Album Nr 100”. 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania: 

Oprawa: 

- usunięcie naklejek w prawym dolnym rogu okładki z nr 100, 

- oczyszczenie, 

- podklejenie rozwarstwień i przedarć, 

-usunięcie napisów ”21”, 

- zachowanie oryginalnej oprawy oraz zabezpieczenie napisu i znaku czerwonego krzyża, 

- naprawienie grzbietu, 

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu. 

Karty: 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart, 

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart, 

- wklejenie 14 przekładek pomiędzy kartami, 

- podklejenie przedarć na karcie nr 1, 

- odkwaszenie kart. 

Fotografie: 

- oczyszczenie, usunięcie efektu silver mirror. 

 



 

 
Album nr 114: 

a) format oprawy: 33,5 cm x 25 cm x 1,5 cm 

b) zawiera  19  kart o formacie 32 x 24 cm 

c) zawiera 134  fotografie o wymiarach od 5,1 cm x 4 cm do 24,8 cm x 17,9 cm. 

Uwagi: na 1 stronie okładki wydrukowany napis ”W K” oraz naklejki: „CAW, Album Nr 

114” i „114”, opisy na kartach wykonane ołówkiem i tuszem 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania: 

Oprawa: 

- podklejenie rozwarstwień, 

- uzupełnienie ubytków, 

- oczyszczenie, 

- prostowanie, 

- usunięcie naklejki w prawym dolnym rogu okładki z nr 114 oraz fragmentu papieru z 

wewnętrznej strony oprawy (tył), 

- zabezpieczenie oryginalnego napisu „W K” w lewym górnym rogu, 

- naprawa grzbietu, 

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego prezentację albumu. 

Karty: 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart, 

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart, 

- prostowanie, 

- wklejenie 18 przekładek pomiędzy kartami, 

- odkwaszenie kart. 

Fotografie: 



- oczyszczenie, usunięcie efektu silver mirror, 

- podklejenie fotografii na kartach, w szczególności: 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

 
 

Album nr 151: 

a) format oprawa: 34 cm x 24,5 cm x 3 cm 

b) zawiera 10 kart o formacie 33,8 x 24 cm 

c) zawiera 77  fotografii o wymiarach 13,5 cm x 8,5 cm. 

Uwagi: okładka pokryta płótnem, na okładce napisy „Wellington”, „Platten/Papiere/Filme” 

oraz 2 naklejki: „CAW, Album Nr 151”, „151”; na 3 stronie okładki 2 fotografie. 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania: 

Oprawa: 

- usunięcie czarnego elementu wcześniejszej naprawy, 

- naprawa grzbietu, 

- usunięcie naklejki z napisem „151”, 

- oczyszczenie, 



- zachowanie oryginalnej oprawy, uzupełnienie ubytków, 

- usunięcie resztek papieru i kleju z 3 strony oprawy, 

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego prezentację albumu. 

Karty: 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart, 

- usunięcie z 1 karty naklejonego brązowego papieru pakowego oraz przeklejenie fotografii 

na kartę, 

- wzmocnienie brzegów kart, 

- wklejenie 11 przekładek pomiędzy kartami, 

- odkwaszenie kart. 

Fotografie: 

- podklejenie 63 fotografii, 

- naprawa przedarć w fot. nr 47, 48, 51, 

- oczyszczenie, usunięcie efektu silver mirror. 

 



 
 

Album nr 199: 

a) format oprawy: 24,3x33,4x2,2 cm 

b) zawiera  24  kart o formacie 32,8x23,6 

c) zawiera 229 fotografii (w tym 2 rysunki, 1 szkic) + 4 fotografie luzem - o wymiarach 

od 2,6x2,6 cm do 10,4x14,6 cm  (największy rysunek 26,9x20,0) 

Uwagi: Oprawa wzmacniana płótnem, naklejki na pierwszej stronie okładki „ CAW, Album 

Nr 199” oraz „199”. Konieczne zszycie całego albumu, od nr 8 do 20 karty luzem.  

Zabiegi konserwatorskie do wykonania: 

Oprawa: 

- usunięcie naklejki w prawym i lewym dolnym rogu okładki z „ CAW, Album Nr 199” oraz 

„199”, 

- oczyszczenie, 

- uzupełnienie ubytków, 

- podklejenie rozwarstwień i przedarć, 

- zachowanie oryginalnej okładki oraz zabezpieczenie zdobień, 

- naprawienie grzbietu, w tym zszycie bloku, 

- usunięciu resztek papieru i kleju na wewnętrznych częściach oprawy, 

- podklejenie 4 fotografii w wewnętrznej części oprawy (fot. nr 1,2, 4, 5), 

- przygotowanie/zakup pudła ochronnego umożliwiającego przechowywanie albumu. 

Karty: 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart, 

- wzmocnienie brzegów wszystkich kart, 

- wklejenie 24 przekładek pomiędzy kartami, 

- uzupełnienie ubytków w kartach nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20,21,  22, 

wzmocnienie pozostałych kart, szczególnie miejsca przewiązane sznurem, 

- podklejenie rozwarstwień i przedarć certyfikowanymi materiałami bezkwasowymi na 

kartach nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20,21 

- odkwaszenie kart, 

- prasowanie wszystkich kart 

 - usunięciu resztek papieru i kleju na kartach nr: 5,  

 

Fotografie i rysunki: 



- oczyszczenie usunięcie efektu silver mirror, 

- rysunek na karcie nr 3 do uzupełnienia ubytek w lewym górnym rogu, 

- uzupełnienie ubytków i podklejenie rozwarstwień na karcie nr 5 (fot. 30), 7 (fot. 55), 8 (fot. 

67), 11 (fot. 100, 104), 12 (fot. 112), 14 (fot. 141), 15 (fot. 158, 161), 16 (fot. 170), 17 (fot. 

181), 18 (fot. 191) 19 (fot. 203), 20 (fot. 207), 21 (fot. 219),  

- podklejenie 229 fotografii i opisów do fotografii  

- na karcie nr 16 fot. nr 172 do całkowitego podklejenia 

- na kartach, które są puste (22 verso, 23) przyklejenie 4 fotografii (nieprzyklejonych) z końca 

albumu 

Dokumentacja aktowa: 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, 

- odkwaszenie, prasowanie dokumentacji 

- umieszczenie bezkwasowej koperty na karcie nr 24  do przechowywania dokumentacji 

związanej z albumem. 

 



 

2. Prace konserwatorskie powinny polegać na: 

a) karty: 

 odkwaszaniu, 

 naprawie lub wymianie kart, 

 oczyszczeniu mechanicznym i chemicznym kart (usunięciu zabrudzeń), 

 podklejeniu rozwarstwień i przedarć kart certyfikowanymi materiałami 

bezkwasowymi, 

 usunięciu wcześniejszych niewłaściwych napraw, 

 prasowaniu kart, 

 wklejaniu/uzupełnianiu przekładek pomiędzy karty; 

b) fotografie: 

 podklejeniu/mocowaniu fotografii,  

 naprawie ewentualnych przedarć, 

 usunięciu wcześniejszych niewłaściwych napraw, 

 identyfikacji zmian, 

 usunięciu zmian lub przeprowadzeniu zabiegów zatrzymujących zmiany, 

 oczyszczaniu chemicznym i mechanicznym, w tym również usunięciu, 

efektu silver mirror; 

 usunięciu resztek papieru i kleju, 

 uzupełnieniu ubytków emulsji lub zabezpieczeniu, 

 wzmocnieniu strukturalnym podłoża papieru i prasowaniu; 

c) oprawa: 



 wymianie lub naprawie, 

 czyszczeniu, 

 wytłoczeniu numerów/nazw albumów, 

 wykonaniu pudeł ochronnych typu omnibox, szczękowych z tektury 

Agama. 

III. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zwrotu przedmiotu zamówienia na 

własny koszt na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

uprawnionych przedstawicieli WBH i Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadczy, że bierze całkowitą odpowiedzialność za powierzone 

materiały i dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić zwrot materiałów 

wyjściowych w nienaruszonym stanie.  

3. Materiały, którymi posłuży się Wykonawca powinny być pierwszego gatunku, 

spełniać wszelkie normy obowiązujące odnośnie tego typu materiałów (bezkwasowe 

itp.).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji konserwatorskiej  

(w tym pełnych opisów przedmiotów zamówienia, przeprowadzonych zabiegów  

i zaleceń) przy użyciu własnych nośników, a także do przeprowadzenia identyfikacji 

techniki wykonania poszczególnych odbitek fotograficznych oraz badań odczynu pH 

kart przed konserwacją – odkwaszaniem. 

5. Wykonawca powinien określić w ofercie termin realizacji zamówienia. 

6. Oferta powinna uwzględniać wycenę pracy (w tym również poszczególnych 

albumów), jak i ubezpieczenia materiałów na czas ich podróży i pobytu poza siedzibą 

WBH. Wycena usługi powinna zawierać wyszczególnioną informację o kosztach 

poszczególnych albumów oraz pudeł/opakowań ochronnych. 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

1. Informuję, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zapytanie służy rozeznaniu rynku na wykonanie poniższej usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o przeszkodach  

w realizacji usługi. 

4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi i dostarczeniem przedmiotu 

zamówienia do siedziby WBH pokrywa Wykonawca. 

5. WBH zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, 

w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie 

jej zmniejszenia. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości usługi WBH zastrzega 

sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.  

W przypadku wyjaśnień, które wg. WBH nie zapewnią wysokiej jakości usługi, WBH 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty. 

6. WBH zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie 

dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów 



sporządzenia oferty. 

7. WBH oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia, należytej 

staranności, najwyższej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia 

do jego wykonania. 

 

 


