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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia konserwacji siedmiu patentów oficerskich 
 
 
1. Prace konserwatorskie powinny być prowadzone zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki. Mają one 

na celu oczyszczenie obiektów z zabrudzeń, stabilizację zachodzących w ich obrębie procesów, a 
także zabezpieczenie obiektów przed wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Archiwalia 
nie były poddane badaniom mikrobiologicznym przez Zamawiającego. 

2. Oferent 14 dni po podpisaniu umowy powinien przedstawić szczegółowy program prac 
konserwatorskich 

3. Z przeprowadzonych prac konserwatorskich musi zostać sporządzona odpowiednia 
dokumentacja, zgodna ze standardami dokumentacji prac konserwatorskich prowadzonych przy 
zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wynikającymi z Załącznika do 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.Nr 165, poz.987).\ 

4. Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD/DVD (2 egz.) zapisanej w formacie pdf – tekst, jpg – obrazy, 
powinno zawierać dokumentację fotograficzną i opisową obiektu przed konserwacją oraz każdy 
kolejny etap prac konserwatorskich dokumentowany zdjęciami. 

5. Wycena kosztów prac konserwatorskich powinna uwzględniać:  
1) Koszt czynności i zabiegów konserwatorskich. 
2) Koszt materiałów użytych do konserwacji. 
3) Wykonanie opakowania ochronnego. 
4) Transport przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, z i do siedziby Zamawiającego. 
5) Koszt wykonania dokumentacji konserwatorskiej. 

6. Wykaz przedmiotów do konserwacji: 
1) Nazwa: Patent oficerski Wacława Fiedorowicza nr 12915 z 1937 roku  
Nr inwentarzowy: MWB/455  
 
Opis: Patent wykonany z pergaminu, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i militarne z 
wplecionymi tarczami z godłem państwowym w narożnikach - oryginał wykonany przez rytownika 
Jana Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na Wacława Fiedorowicza w stopniu podporucznika rezerwy w korpusie lekarzy 
weterynarii ze starszeństwem od dnia 1 stycznia 1936 r. z kolejnością 22. W lewym dolnym rogu 
podpis Szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Ignacego Misiąga. W 
prawym dolnym rogu podpis Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego. 
Pomiędzy podpisami znajduje się odciśnięta pieczęć z godłem państwowym - Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Rewers bez nadruku. 
Materiał, technika: pergamin, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys.34 cm x szer.32 cm; całość wys.44,5 cm x szer.57 
cm 
Czas powstania: Warszawa, 1 lipca 1937  
Stan zachowania: zły, materiał zdeformowany, plamy i zabrudzenia 
Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 
2) Nazwa: Patent oficerski Stefana Wolskiego nr 4099 z 1933 roku 

Nr inwentarzowy: MWB/4539 

 

Opis: Patent wykonany z pergaminu, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i militarne z 
wplecionymi tarczami z godłem w narożnikach - oryginał wykonany przez rytownika Jana 
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Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na porucznika Stefana Wolskiego z nadaniem na stopień kapitana w korpusie 
oficerów piechoty ze starszeństwem od 1 stycznia 1928 roku. W lewym dolnym rogu podpis Szefa 
Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Bohdana Hulewicza. W prawym dolnym 
rogu podpis Ministra Spraw Wojskowych Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomiędzy podpisami 
znajduje się odciśnięta pieczęć z godłem państwowym - Ministerstwa Spraw Wojskowych. Rewers 
bez nadruku. 
Materiał, technika: pergamin, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys.32 cm x szer. 47,5 cm; całość wys.45 cm x szer.58 
cm 
Czas powstania: Warszawa, 1 luty 1933 
Stan zachowania: zły, materiał zdeformowany, plamy i zabrudzenia 

      Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 

3) Nazwa: Patent Oficerski Bohdana Witolda Chludzińskiego nr 2764 z 1932 roku 

Numer inwentarzowy: MWB/3488 
 
Opis: Patent wykonany z papieru czerpanego, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i 
militarne z wplecionymi tarczami z godłem w narożnikach- oryginał wykonany przez rytownika 
Jana Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na porucznika w korpusie oficerów kawalerii ze starszeństwem od 15 sierpnia 1924 
roku Bohdana Witolda Chludzińskiego nadający mu stopień rotmistrza z kolejnością 35. W lewym 
dolnym rogu podpis Szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Bohdana 
Hulewicza. W prawym dolnym rogu podpis Ministra Spraw Wojskowych Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Pomiędzy podpisami znajduje się odciśnięta pieczęć z godłem państwowym - 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Rewers bez nadruku. 
Materiał, technika: papier czerpany, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys. 34 cm x szer.49 cm; całość wys. 48 cm x szer. 63 
cm 
Czas powstania: Warszawa,10 października 1932 
Stan zachowania: plamy, ubytki i przełamania na rantach i przybrudzenia. W prawym górnym rogu 
ołówkiem: „6 Dyw. Piech”, patent zwinięty w rulon. 

      Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 

4) Nazwa: Patent Oficerski Anatola Trusowa nr 723/35 z 1935 roku 

Numer inwentarzowy: MWB/573 
 
Opis: Patent wykonany z papieru czerpanego, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i 
militarne z wplecionymi tarczami z godłem w narożnikach- oryginał wykonany przez rytownika 
Jana Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na podporucznika w korpusie oficerów piechoty ze starszeństwem od 15 października 
1935 roku Anatola Trusowa. W lewym dolnym rogu podpis Szefa Biura Personalnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Ignacego Misiąga oraz  Ministra Spraw Wojskowych gen. 
dyw. Tadeusza Kasprzyckiego. W prawym dolnym rogu podpis Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacego Mościckiego. Pomiędzy podpisami znajduje się odciśnięta pieczęć z godłem 
państwowym - Prezydent Rzeczypospolitej. Rewers bez nadruku. 
Materiał, technika: papier czerpany, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys. 34 cm x szer.48,5 cm; całość wys. 48,5 cmx szer. 
63 cm 
Czas powstania: Warszawa,12 października 1935  
Stan zachowania: plamy w lewym dolnym rogu, ubytki na rantach i przybrudzenia.  

      Wartość szacunkowa: 3000 zł. 
 

5) Nazwa: Patent oficerski Kazimierza Witolda Kiewlicza nr 166/33 z 1933 roku 

Numer inwentarzowy: MWB/2214 
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Opis: Patent wykonany z papieru czerpanego, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i 
militarne z wplecionymi tarczami z godłem w narożnikach- oryginał wykonany przez rytownika 
Jana Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na podporucznika w korpusie oficerów piechoty ze starszeństwem od 15 sierpnia 
1933 roku Kazimierza Witolda Kiewlicza z kolejnością 266. W lewym dolnym rogu podpis Szefa 
Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Ignacego Misiąga oraz  Ministra Spraw 
Wojskowych Marszałka Józefa Piłsudskiego. W prawym dolnym rogu podpis Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Pomiędzy podpisami znajduje się odciśnięta 
pieczęć z godłem państwowym - Prezydent Rzeczypospolitej. Rewers bez nadruku. 
Materiał, technika: papier czerpany, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys. 34,5 cm x szer.49 cm; całość wys. 48,8 cm x szer. 
63,5 cm 
Czas powstania: Warszawa,6 sierpnia 1933 r. 
Stan zachowania: plamy, przerwania na rantach i przybrudzenia, zwinięty w rulon 

      Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 

6) Nazwa: Patent oficerski Eugeniusza Niemunisa nr 589/35 z 1935 roku 

Numer inwentarzowy: MWB/380 
 
Opis: Patent wykonany z papieru czerpanego, miedzioryt. Odcisk przedstawia motywy roślinne i 
militarne z wplecionymi tarczami z godłem w narożnikach- oryginał wykonany przez rytownika 
Jana Wojnarskiego, projektu W. Jastrzębowskiego. W centrum znajduje się tekst. Dokument 
wystawiony na podporucznika w korpusie oficerów artylerii ze starszeństwem od 15 października 
1935 roku z kolejnością 19. W lewym dolnym rogu podpis Szefa Biura Personalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych płk Ignacego Misiąga oraz  Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusza 
Kasprzyckiego (stempel Kierownik). W prawym dolnym rogu podpis Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacego Mościckiego. Pomiędzy podpisami znajduje się odciśnięta pieczęć z godłem 
państwowym - Prezydent Rzeczypospolitej. Rewers bez nadruku. 
Materiał, technika: papier czerpany, miedzioryt 
Wymiary: wytłoczenie miedziorytu wymiar: wys. 34,5 cm x szer.49 cm; całość wys. 48,5 cmx szer. 
63 cm 
Czas powstania: Warszawa,12 października 1935  
Stan zachowania: plamy, ubytki na rantach i przybrudzenia, zwinięty w rulon 

      Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 

7) Nazwa: Patent oficerski Józefa Bakuńskiego nr 2100/1938 z 1938 roku 

Numer inwentarzowy: MWB/513 
 
Opis: Patent oficerski nr 2100/1938 ppor. rezerwy Józefa Bakuńskiego. Dokument drukowany i 
pisany maszynowo atramentem koloru czerwonego na papierze czerpanym. W prawym górnym 
rogu podany został numer patentu  "2100/1938.". Niżej, na środku, pełna nazwa dokumentu 
"PATENT OFICERSKI" oraz drukowany wizerunek orła państwowego. Pod nim tekst: "Na wniosek 
Ministra Spraw Wojskowych stwierdzający, iż Pan BAKUŃSKI JÓZEF urodzony dnia 10 
LISTOPADA 1913 R. posiada przygotowanie wojskowe i zalety, właściwe powołaniu oficera, oraz 
mając przeświadczenie, że wszędzie i zawsze okaże się godnym stopnia oficerskiego i gotów 
będzie wszystko poświęcić  KU DOBRU I CHWALE OJCZYZNY mianuję go podporucznikiem 
rezerwy w korpusie OFICERÓW PIECHOTY ze starszeństwem od dnia 1 STYCZNIA 1938 R.  z 
kolejnością 2100". Pod tekstem data i miejsce wystawienia patentu "Warszawa, dnia 22 
WRZEŚNIA 1938 R.". Autentyczność dokumentu potwierdzają podpisy: prezydenta Ignacego 
Mościckiego, ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza Kasprzyckiego i szefa Biura 
Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Ignacego Misiąga oraz okrągła sucha pieczęć 
z napisem "PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ" w otoku - przystawiona w ten sposób, że prawie 
całkowicie została wycięta z dokumentu. 
Materiał, technika: papier czerpany, druk, pismo maszynowe 
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Wymiary: wys. 34,7 cm x szer.25 cm;  
Czas powstania: Warszawa,22 września 1935  
Stan zachowania: zaplamienia, przybrudzenia i przerwania 

      Wartość szacunkowa: 3000 zł 
 


