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Warszawa, dn. 13 maja 2021 r.  

Zamawiający: 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

ul. Jazdów 10A 

00-467 Warszawa 

 

e-mail: zamowienia@pol.org.pl 

telefon: +48 514 777 467 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: „Prace renowacyjno-

rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na Białorusi” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:  

I. USTAWIENIU NOWEGO UPAMIĘTNIENIA GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENTARZU 

FARNYM W GRODNIE; 

II. PRACACH REWALORYZACYJNYCH KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE; 

III. PRACACH KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNYCH KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU; 

IV. WYKONANIU I MONTAŻU TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-

KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I 

SPORTU RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI; 

OPISY OBIEKTÓW: 

I. USTAWIENIE NOWEGO UPAMIĘTNIENIA GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENTARZU 

FARNYM W GRODNIE 

Opis obiektu: 

Średniej wielkości pomnik uwieńczony krzyżem jest wykonany z betonu. Upamiętnia gen. bryg. Romana 

Klimaszewskiego, zmarłego w 1942 r. byłego szefa Zarządu Fortyfikacyjnego w grodzieńskim Dowództwie 

Obozu Warownego. 

Stan zachowania: 

Obelisk jest zachowany w stanie nie dostatecznym. Widnieją liczne ubytki, spękania i efekty oddziaływania 

czynników atmosferycznych. Pomnik nie klasyfikuje się do prowadzenia prac konserwatorskich albo 

renowacyjnych ze względu na zdecydowanie zbyt duże zdegradowanie materiału. 

II. PRACE REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE 

Opis obiektu: 

Wolnostojący drewniany ok. 4 metrowy krzyż jest ustawiony w lesie graniczącym z wsią Nowa Ruda w 

rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie Porzecze. Krzyż upamiętnia grób 11 żołnierzy 

WP poległych w latach 1919-1920 r. 
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Stan zachowania: 

Drewniany krzyż jest w stanie dobrym. Teren grobu żołnierzy WP nie jest wydzielony i wyeksponowany. 

III. PRACE KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU 

Opis obiektu: 

Kwatera wojenna z 1920 r. położona na cmentarzu przy ul. Różańskiej. Kwatera znajduje się na 

południowo - wschodnim stoku cmentarza. Zawiera 110 grobów. Pochowani są tu żołnierze z 79 pp. 

Strzelców Słonimskich, zmarli w wojnie polsko - bolszewickiej 1919-1920 r. Kwatera została urządzona w 

1938 r., od tego czasu nikt o nią nie dbał. W 1998 r. członkowie ZPB uporządkowali kwaterę. Polakom 

pomogli w pracy żołnierze z pobliskiego garnizonu. 

Stan zachowania: 

Na podstawie zachowanych nagrobków ustalono, że większość nagrobków ustawiona była wzdłuż stoku, 

równolegle do ogrodzenia cmentarza. Jednak część nagrobków jest ustawiona prostopadle do stoku. Są 

dwa typy nagrobków - proste płaskie z przedstawieniem krzyża i wyciśniętym napisem oraz niewielkie 

nagrobki w formie zwężających się obelisków zwieńczonych niewielkimi krzyżami. 

Płyty grobowe są typowe dla większości mogił żołnierskich. Wykonane są z betonu, liternictwo odciskane, 

rzadko - kute. 

Pomniczki wykonane z cegieł pokrytych zaprawą cementowo - piaskową, krzyżyki osadzone za pomocą 

stalowych (korodujących) prętów. Część pomniczków odlewana w niskiej jakości betonach. Ogrodzenie 

metalowe - najczęściej kute, osadzane w fundamentach lub słupkach za pomocą zapraw cementowych. 

Słupki ogrodzeniowe odlewane w niskiej jakości betonach. 

IV. WYKONANIE I MONTAŻ TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-

KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 

RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI 

Wykonanie i montaż tabliczek informujących o dofinansowaniu prac remontowo-konserwatorskich ze 

środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP na kwaterach na Białorusi. 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

ZAKRES PRAC:  

Dotyczy wykonania usług I-IV: 

1. uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie prac i remontów, zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Białorusi.  

2. wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej 
 

I. USTAWIENIE NOWEGO UPAMIĘTNIENIA GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENTARZU 

FARNYM W GRODNIE 

Program prac: 

Prace ziemne, rozbiórkowe, betonowe, kamieniarskie i montażowe: 

1. Ręczny demontaż zdestruowanego pomnika – części nadziemne 
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2. Ręczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami starych stóp i ław fundamentowych. Grunt kat IV 
3. Ręczna rozbiórka w wykopie odsłoniętych starych stóp i ław fundam. 
4. Geodezyjne wytyczenie (posadowienie, liniowość, poziomowanie) pod prace budowlane i montażowe 
5. Profilowanie wykopów pod wykonanie nowych betonowych stóp i ław fundamentowych. Grunt kat IV. 
6. Wykonanie nowych ław żelbetowych pod montaż obramowań nagrobków. Beton B 25 z dodatkiem 
uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. Zbrojenie mikrozbrojeniem. 
7. Wykonanie nowych stóp fundamentowych betonowych pod montaż obelisku i cokołu pomnika. Beton 
B 25 z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. Zbrojenie mikrozbrojeniem. 
8. Wykonanie – odtworzenie według oryginałów - obramowań nagrobnych. Kamień granit koloru szarego. 
9. Montaż na gotowym podłożu obramowań z kamienia naturalnego– granit koloru szarego 
10. Wykonanie – odtworzenie według oryginału - krzyża zwieńczającego. Kamień granit koloru szarego. 
11. Wykonanie w technologii rzeźbiarskiej obelisku pomnika Wykonanie z jednego ciosu kamiennego 
granitowego 
12. Wykonanie – jako wierne odtworzenie z oryginału 
13. Wykonanie w technologii rzeźbiarskiej cokołu pomnika Wykonanie z jednego ciosu kamiennego 
granitowego 
14. Wykonanie – jako wierne odtworzenie z oryginału 
15. Wykonanie otworów w elementach składowych granitowych w celu montażu na dyble stalowe 
16. Montaż cokołu pomnika do stopy fundamentowej. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) 
stalowy, w żywicy epoksydowej 
17. Montaż cokołu pomnika do stopy fundamentowej. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) 
stalowy, w żywicy epoksydowej 
18. Montaż obelisku pomnika do cokołu. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) stalowy, w 
żywicy epoksydowej 
19. Montaż montaż krzyża zwieńczającego do obelisku. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) 
stalowy, w żywicy epoksydowej 
20. Krzyż zwieńczający 
21. Wykonanie liternictwa. Litery blokowe, wykonane w technologii wysokociśnieniowego piaskowania. 
22. Napisy i liternictwo – jako wierne odtworzenie z oryginałów 
23. Hydrofobizacja powierzchni nowo zamontowanych elementów z granitu metodą ręczną lub 
natryskową z zastosowaniem n/p preparatu FUNCOSIL A-S. E 

Nawierzchnia nagrobka: 

1. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
2. Ułożenie wierzchniej warstwy z grysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm] lub 5-20 [mm] 
Grub. warstwy 5 cm 

Nawierzchnia wokół pomnika: 

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni pod przyszłe roboty 
nawierzchniowe. Grub. 15 cm 
2. Splantowanie/wyrównanie terenu pod roboty nawierzchniowe 
3. Usunięcie ukorzenienia chwastów z całej połaci cmentarza. Środki chemiczne na przykład Casoron 6,75 
GR lub Herbitor S 440 SE 
4. Profilowanie ręczne wykopów pod wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, pod montaż 
obrzeży. Grunt kat IV 
5. Wykonanie nowych ław betonowych pod montaż obrzeży granitowych Beton B 25 drogowy (półsuchy) 
6. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży granitowych. Obrzeża standardowe 
7. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłókn. separacyjno-filtracyjna 
8. Ułożenie wierzchniej warstwy z grysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm] lub 5-20 [mm] 
Grub. warstwy 5 cm 

Zakończenie robót, likwidacja terenu prac: 

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół. 
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2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowyładowczym; Utylizacja betonowych 
elementów architektonicznych 

II. PRACE REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE 

Program prac:  

Krzyż upamiętniający i płyta epitafijna - roboty ziemne, betonowe, kamieniarskie, montażowe, prace 
konserwatorskie, nawierzchnie: 

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni wokół krzyża pod przyszłe 
roboty nawierzchniowe 
2. Ręczne korytowanie powierzchni wokół krzyża pod ułożenie nawierzchni 
3. Usunięcie ukorzenienia chwastów z połaci wokół krzyża, Środki chemiczne na przykład Casoron 6,75 GR 
lub Herbitor S 440 SE 
4. Ręczne wykopy pod wykonanie ław i stóp betonowych fundamentowych. Grunt kat IV 
5. Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 5:1 z zagęszczeniem do Is 60 pod ułożenie 
geowłókniny 
6. Wykonanie ław betonowych pod montaż obrzeży gazonowych Beton B 10 drogowy (półsuchy) 
7. Wykonanie betonowej ławy fundamentowej pod montaż płyty epitafijnej Beton B25. Zbrojony 
mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. 
8. Wykonanie betonowej ławy fundamentowej pod montaż podstawy pod znicze. Beton B25. Zbrojony 
mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. 
9. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
10. Wykonanie i dostawa podstawy pod znicze – Kamień granit koloru szarego. 
11. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży gazonowych. Obrzeża standardowe 
12. Montaż na gotowym podłożu podstawy pod znicze 
13. Ułożenie wierzchniej warstwy z grysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm]. Grub. warstwy 
5 cm 
14. Wykonanie i dostawa cokołu pod płytę epitafijną – Kamień granit koloru szarego. 
15. Wykonanie i dostawa płyty epitafijnej – Kamień granit koloru szarego. 
16. Montaż na gotowym podłożu cokołu pod płytę epitafijną 
17. Wykonanie otworów w cokole i płycie epitafijnej w celu montażu na dyble stalowe 
18. Wykonanie symbolu religijnego i liternictwa na płycie epitafijnej. Litery blokowe, wykonane w 
technologii wysokociśnieniowego piaskowania. 
19. Montaż na gotowym podłożu płyty epitafijnej na dyble stalowe i żywicę epoksydową 
20. Montaż, praca i demontaż rusztowania rurowego wokół krzyża pod prace konserwatorskie 
21. Ręczne, przy pomocy narzędzi konserwatorskich usunięcie mikroorganicznych nawarstwien, nalotów, 
innych zanieczyszczeń z drewnianej konstrukcji krzyża 
22. Dwukrotne nałożenie powłok ogniochronnych na drewnianą konstrukcję krzyża np. preparatem 
MAXOLIN 
23. Dwukrotne nałożenie powłok przeciw kornikom i innym szkodnikom na drewnianą konstrukcję krzyża 
np. preparatem STRONG 
24. Zabezpieczenie przeciwwodne, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnego koloru. Dwukrotne 
nałożenie powłok na przykład preparatem LUXENS – PALISANDER 

Wykonanie nawierzchni: droga ruchu pieszego od duktu leśnego do krzyża upamiętniającego 

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni pod przyszłe roboty 
nawierzchniowe 
2. Splantowanie/wyrównanie terenu pod roboty nawierzchniowe 
3. Usunięcie ukorzenienienia chwastów z całej połaci cmentarza. Środki chemiczne na przykład Casoron 
6,75 GR lub Herbitor S 440 SE 
4. Profilowanie ręczne wykopów pod wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, pod montaż 
obrzeży. Grunt kat IV. 
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5. Wykonanie nowych ław betonowych pod montaż obrzeży gazonowych Beton B 10 drogowy (półsuchy) 
6. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzęży gazonowych. Obrzeża standardowe 
7. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłókn. separacyjno-filtracyjna 
8. Ułożenie wierzchniej warstwy z grysu granitowego.Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm]. Grub. warstwy 5 
cm 

Zakończenie robót. Likwidacja terenu prac 

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół. 
2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowyładowczym. Utylizacja betonowych 
elementów architektonicznych 

III. PRACE KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU 

Program prac: 

Wstępne prace ogólnobudowlane 

- Kwatery z nagrobkami 

1. Ręczne rozebranie zdestruowanych nadziemnych elementów pomników, z utylizacją 
2. Reczne rozebranie zdestruowanych podziemnych stóp fundamentowych z wywozem gruzu 
3. Geodezyjne wytyczenie (liniowość i poziomowanie) posadowienia nagrobków. Z narzuceniem reperów 
i wykonaniem operatu geodezyjnego 
4. Uzupełnienie przegłębień i likwidacja wybrzuszeń terenu. Przyjęto 35% z całej powierzchni 
5. Niwelacja/wyrównanie całego terenu po uzupełnieniu przegłębień i likwidacji wybrzuszeń. Pod przyszłe 
prace. 
6. Wykopy/odkrywanie ręczne z dwóch stron części podziemnych ścian oporowych, wspornikowych oraz 
obrysowych na głęb. 60 cm. W celu wykonania prac konserwatorskich 
7. Ręczne profilowanie wykopów pod wykonanie nowych stóp fundamentowych nagrobków 
8. Skucie zdestruowanych betonowych powierzchni ścian oporowych, wspornikowych i obrysowych. Na 
grubość 3 cm.. Przyjęto 20% 
9. Skucie zdestruowanych betonowych powierzchni schodów i spoczników. Na grubość 3 cm. 

- Pomnik centralny 

1. Montaż, praca i demontaż rusztowania rurowego wokół centralnego krzyża metalowego, w celu 
wykonania prac naprawczych i konserwatorskich 
2. Ręczne skucie/wykucie zdestruowanych, zlasowanych połaci cokołu pomnika wykonanego z cegły 
pełnej czerwonej. Założono 30 %. Na grub. 5 cm 
4. Dokładne osłonięcie płyt epitafijnych po obwodzie pomnika, wykonanych z czarnego granitu, jako 
zabezpieczenie przed przyszłymi robotami „mokrymi”. Szer. 35 cm 

- Lapidarium 

1. Ręczny ostrożny demontaż istniejącego ogrodzenia, z wykuciem z betonowej podstawy. Przęsła 
metalowe. Do ponownego użytku po pracach konserwatorskich 
2. Ręczny, ostrożny demontaż istniejących poziomych i pionowych płyt nagrobnych oraz obelisku 
3. Ręczna niwelacja/wyrównanie terenu pod przyszłe prace przy realizacji lapidarium. Z usunięciem 
humusu i darni 
4. Ręczne profilowanie wykopów pod naprawę/wzmocnienie istniejących ław fundamentowych. Głęb. 0,5 
mb 

Prace właściwe: - ogólnobudowlane, kamieniarskie, konserwatorskie, montażowe, zieleń 

- Kwatery z nagrobkami 

1. Wykonanie nowych betonowych stóp fundamentowych pod montaż nowych nagrobków 
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2. Wykonanie i dostawa nowych, granitowych nagrobków w kształcie sześcianu, wykonanych z jednego 
ciosu kamiennego 
3. Montaż na gotowym podłożu granitowych płyt nagrobnych. 
4. Ręczne wyrównanie terenu po pracach montażowych nagrobków 
5. Odtworzenie dywanu trawnikowego wokół nowych pomników poprzez wysianie traw 
wysokogatunkowych 
6. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne całych powierzchni (łącznie z odkrytymi podziemnymi) ścian 
oporowych, wspornikowych i obrysowych. 
7. Sklamrowanie klamrami do wyrobów kamiennych lub betonowych pęknięć pionowych w strukturze 
ścian 
8. Nałożenie warstwy zaprawy renowacyjnej wodo - i mrozoodpornej pocienionej na całe powierzchnie 
ścian, z zatarciem na gładko 
9. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją całych powierzchni ścian po nałożeniu zaprawy 
renowacyjnej 
10. Scalenie kolorystyczne powierzchni nadziemnych ścian 
11. Odtworzenie dywanu trawnikowego wokół ścian po renowacji, po zasypaniu wykopów poprzez 
wysianie traw wysokogatunkowych 
12. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne całych powierzchni schodów i spoczników 
13. Wykonanie warstwy wyrównującej/nadlewki z gotowej mieszanki cementowej renowacyjnej, mrozo- 
i wodoodpornej grubowarstwowej.Schody i spoczniki.Grub. 3 cm. Zatarta na gładko 
14. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją całych powierzchni schodów i spoczników po nałożeniu 
warstwy wyrównującej renowacyjnej 

- Pomnik centralny 

1. Uzupełnienie/wykonanie obrzutki z zaprawy tynkarskiej cementowej połaci ścian pomnika głównego 
po skuciach i wykuciach zdestuowanych cegieł 
2. Wykonanie na całej powierzchni ścian pomnika warstwy wyrównującej z gotowej mieszanki 
cementowej renowacyjnej, mrozo – i wodoodpornej. Grub. 0,8 cm 
3. Wykonanie okładziny z płytek klinkierowych o grub.8mm na specjalistycznym kleju mrozo- i 
wodoodpornym, na całej powierzchni. Fuga wklęsła półokrągła, głęb. 10 mm. Płytki cegłopodobne. 
4. Oczyszczenie z łuszczącej się farby oraz rdzawych nalotów powierzchni stalowego krzyża dominującego 
5. Nałożenie nowych powłok malarskich antykorozyjnych na powierzchnię krzyża. Dwukrotnie 
6. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne nawierzchni tarasu przy pomniku głównym, wykonanej z 
betonowej kostki brukowej 
7. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją nawierzchni tarasu przy pomniku głównym 

- Lapidarium 

1. Nadlewka betonowa wzmacniająca i wyrównująca ławy fundamentowe. 
2. Montaż na gotowym podłożu obrzeży betonowych 
3. Czyszczenie wysokociśnieniowe wodne powierzchni betonowych zdemontowanych elementów 
nagrobnych 
4. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją zdemontowanych elementów nagrobnych 
5. Scalenie kolorystyczne powierzchni zdemontowanych elementów nagrobnych 
6. Ponowny montaż po przeprowadzonych konserwatorskich pracach zachowawczych wszystkich 
elementów lapidarium. 
7. Ułożenie nawierzchni z grysu łamanego -kamień naturalny 

Zakończenie robót. Likwidacja terenu prac 

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół. 
2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowyładowczym. Utylizacja betonowych 
elementów architektonicznych 
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IV. WYKONANIE I MONTAŻ TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-

KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 

RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI 

Wykonanie i montaż 11 metalowych tabliczek (wymiary: ok. 15x10 cm) informujących o dofinansowaniu 

prac remontowo-konserwatorskich ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

RP na kwaterach na Białorusi. 

MATERIAŁY WSKAZANE DO KONSERWACJI: 

* Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając 

tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych za spełniający wymagania 

Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, 

wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby 

spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów; 

• Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z 

miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków. Do obowiązków Wykonawcy w ramach 

realizacji przedmiotu umowy należeć będzie (przed przystąpieniem do realizacji prac 

konserwatorskich w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) uzyskanie pozwolenia na prace 

od organu właściwego Białorusi zgodnie z prawem obowiązującym na Białorusi. 

• Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.  

 

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: 

 

A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie 

formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje warunków udziału w 
postępowaniu w tym zakresie. 

C. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.: 
 

a) doświadczenia: 
Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób 

należyty roboty, ogólnobudowlane, w połączeniu z pracami konserwatorskimi, polegające na pracach 

w zakresie odtworzeniowym lub zachowawczym polskich miejsc pamięci narodowej na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków lub będących zabytkiem w rozumieniu państwa, na terenie którego 

zabytek ten jest położony, w tym: 

1. roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda, w odniesieniu do realizacji 
zadań ogólnobudowlanych w połączeniu z konserwatorskimi; 

2. robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto polegającą na konserwacji kamiennych rzeźb 
lub kamiennego detalu architektonicznego. 
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Przez wartość 1 roboty budowlanej/roboty Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót 
budowlanych/robót w ramach 1 umowy. 
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania niniejszego Ogłoszenia. 

 
b) kwalifikacji zawodowych: 

Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, iż dysponuje: 
1. osobą posiadającą udokumentowane minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy/robót przy realizacji robót ogólnobudowlanych bezpośrednio powiązanych z 
konserwatorskimi;   

2. osobą posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby 
kamiennej i elementów architektury, która odbyła po ukończeniu studiów udokumentowaną co 
najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków.  

III. Termin realizacji zamówienia  

 

Do dnia 30 października 2021 r.  

 

IV. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać: 

a) osobiście w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ul. Jazdów 10A, 00-467 

Warszawa (oferta powinna być opatrzona dopiskiem: Rozeznanie rynku nr 1/2021) 

lub  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@pol.org.pl (mail powinien nosić 

tytuł: Rozeznanie rynku nr 1/2021) 

na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.  

• Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji 

wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby. 

Osoba wskazana do kontaktu: Małgorzata Aleksandrowicz, Koordynator projektów. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 12. Termin 

ważności oferty: 30 dni od złożenia. 

  

V. Kryterium wyboru oferty:  

Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

VI. Sposób punktowania:  

1. Kryteria oceny ofert: 
1) cena*        waga - 60% 
2) okres gwarancji na roboty kamienne**    waga - 5% 
3) okres gwarancji na roboty inne niż kamienne**   waga – 5% 
4) okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe**   waga – 5% 
5) okres gwarancji na roboty konserwatorskie**   waga – 5% 
6) doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych 

warunkami udziału w postępowaniu w realizacji prac na terenie Białorusi*** waga - 20% 
* - ocenie będzie podlegała łączna cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty; 
** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji na usługi podany przez Wykonawcę w formularzu oferty; 

mailto:zamowienia@pol.org.pl


9 

*** - ocenie będzie podlegać doświadczenie w realizacji prac na Białorusi kluczowych osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osób wymaganych w pkt 5.2 ppkt 3 lit. b) SIWZ) 

 
2. Przy dokonywaniu oceny osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania postępować 

będzie wg. zasad opisanych poniżej: 

przy kryterium cena: C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto; 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

przy kryterium okres gwarancji na roboty kamienne: Gk = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 5 pkt, 
gdzie: 
Gk – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty kamienne; 
Gb – okres gwarancji badanej oferty; 
Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat; 
Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat. 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

 
przy kryterium okres gwarancji na roboty inne niż kamienne: Gi = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 5 
pkt, gdzie: 
Gi – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty inne niż kamienne; 
Gb – okres gwarancji badanej oferty; 
Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat; 
Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat. 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

 
przy kryterium okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe: Gb = [(Gb – Gmin) / (Gmax – 
Gmin)] x 5 pkt, gdzie: 
Gb – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe; 
Gb – okres gwarancji badanej oferty; 
Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat; 
Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat. 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

 
przy kryterium okres gwarancji na roboty konserwatorskie: Gkon = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 
5 pkt, gdzie: 
Gkon – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty konserwatorskie; 
Gb – okres gwarancji badanej oferty; 
Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 5 lat; 
Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat. 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

Minimalny okres gwarancji wynosi odpowiednio 5 i 10 lat, maksymalny 10 i 20 lat. 

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych latach (liczby całkowite). W przypadku 
wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., 
Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż wymagany minimalny okres gwarancji, oferta Wykonawcy 
będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż maksymalny okres 
gwarancji, ocenie będzie podlegał okres maksymalny – odpowiednio 10 i 20 lat. 

Przy kryterium doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 
stanowiskach objętych warunkami udziału w postępowaniu w realizacji prac na terenie Białorusi:  
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D - Zamawiający przyzna 10 pkt za każdą kluczową osobę posiadającą doświadczenie w realizacji 
prac na Białorusi, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia:  
1 osoba – 10 pkt 
2 osoby – 20 pkt 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + G + D, gdzie: 
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert. 
C, G, D – zgodnie z definicjami jak powyżej. 

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w zapytaniu o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021 i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części niniejszego zapytania. 
 

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację 

usługi „Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na 

Białorusi”.  

Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia 

którejkolwiek z uzyskanych ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert. 


