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Załącznik nr 3A do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych i konserwatorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym 1920
r. w miejscowości Mejszagoła (Republika Litewska)

1. DANE OGÓLNE
1.1.

Stan istniejący

Kwatera żołnierzy polskich – według oceny konserwatora zabytków - nadaje się do prac
konserwatorskich. Elementy architektoniczne nagrobków i pomników mogą być poddane pracom
konserwatorskim, z bardzo dobrym efektem ich wykonania.

1.2.

Idea przedsięwzięcia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejcu wiecznego
spoczynku polskich żołnierzy poleglych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

1.3.

Przedmiot prac

Zamawiający przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych i przewidzianych technologią prac
konserwatorskich, łącznie z wszelkimi koniecznymi do zrealizowania pracami konserwatorskimi przy
zabytkowym chodniku z płyt betonowych.

2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO
Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:
1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2A do SIWZ,
stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
2. W celu należytego zapoznania się ze wszystkimi warunkami realizacyjnymi Realizując roboty
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego użytkowania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty
Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne
Zamawiającego;
3. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a
w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest
bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem
odpowiedniego do danych robót Zeszytu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami
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5.
6.
7.
8.

doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią
fachową wiedzę.
Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym
kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe.
Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy.
W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.
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Załącznik nr 3B do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych, rekonstrukcyjnych, kamieniarskich i konserwatorskich
kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Garnizonowym w Wilnie – Nowa Wilejka (Republika
Litewska)

1. DANE OGÓLNE
1.1.

Stan istniejący

Mogiły żołnierzy - elementy wykonane ze sztucznego kamienia - znajdują się w stanie złym.
Bardzo liczne ubytki w materiale, spękania, degradacja powierzchniowa i wgłębna zarówno krzyży jak i
obrzeży.
Podziemne elementy (ławy fundamentowe, stopy) w stanie mocno skorodowanym.

1.2.

Idea przedsięwzięcia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejca wiecznego
spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

1.3.

Przedmiot prac

Zamawiający przewiduje prace odtworzeniowe: demontaż wszystkich istniejących części podziemnych i
naziemnych mogił, na to miejsce wykonanie nowych, betonowych podbudów: stóp i ław
fundamentowych, wykonanie i montaż nowych elementów nagrobnych: krzyży, obramowań, według
oryginalnych wzorów (zwymiarowanie, kształt), z odwzorowanym z oryginałów liternictwem.
Zamawiający zaplanował budowę schodów na skarpie z lekkim pochyleniem oraz chodnika,
prowadzących z przyleglej drogi na teren kwatery oraz montaż obrzeży, wyznaczających linię zabudowy
polskiej kwatery.
Ponadto Zamawiający przewiduje utworzenie lapidarium, wykorzystując kilka charakterystycznych,
dobrze zachowanych oryginalnych krzyży, poddanych czynnościom konserwatorskim.
Przewiduje również wykonanie nawierzchni z grysu/żwiru granitowego.

2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO
Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:
1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2B do SIWZ,
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
Wykonanie odtwarzanych elementów nagrobnych (krzyże, obrzeża), ich kształt jak i wymiarowanie)
oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma być ścisłym odwzorowaniem oryginałów;
Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego
użytkowania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty
Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne
Zamawiającego;
Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a
w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest
bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem
odpowiedniego do danych robót Zeszytu;
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami
doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią
fachową wiedzę;
Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym
kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;
Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe.
Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy;
W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym;
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.
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Załącznik nr 3C do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych, rekonstrukcyjnych, kamieniarskich i konserwatorskich na
kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920 na terenie kompleksu Cmentarza Wojennego na
Zakrecie w Wilnie (Republika Litewska)

1. DANE OGÓLNE
1.1.

Stan istniejący

Kwatera żołnierzy polskich, stanowiąca część kompleksu cmentarnego, praktycznie przestała istnieć.
Na jej terenie pozostało zaledwie kilka z 52 znacznie zdegradowanych historycznych elementów
nagrobnych.
Kwatera nie posiada jednoznacznego, wyrażnego wygrodzenia.

1.2.

Idea przedsięwzięcia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest dokończenie rozpoczętych w 2018 r. prac nad
przywróceniem należytego stanu miejcu wiecznego spoczynku polskich żołnierzy poleglych w walkach z
bolszewicką nawałą w 1920 roku.

1.3.

Przedmiot prac

Zamawiający przewiduje prace odtworzeniowe: demontaż wszystkich istniejących części podziemnych i
naziemnych fragmentów elementów nagrobnych.
Na kanwie ówcześnie wykonanych opracowań architektonicznych Zamawiający przewiduje odtworzenie
stanu cmentarza z lat 30-tych XX w.: wykonanie nowych, betonowych podbudów (stóp i ław
fundamentowych), wykonanie i montaż nowych elementów nagrobnych według oryginalnych wzorów
(zwymiarowanie, kształt) oraz płyt epitafijnych, z odwzorowanym z oryginałów liternictwem, utworzenie
na części kwatery nawierzchni żwirowej, a na pozostałej rekultywację dywanu trawnikowego, montaż
obrzeży odpowiednio wydzielających i wygradzających kwaterę.
Ponadto Zamawiający przewiduje utworzenie lapidarium, wykorzystując – po poddaniu ich czynnościom
konserwatorskim - kilka charakterystycznych, zachowanych oryginalnych elementów nagrobnych
naziemnych.

2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO
Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:
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1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2C do SIWZ,
stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
2. Wykonanie odtwarzanych elementów nagrobnych (krzyże, obrzeża), ich kształt jak i wymiarowanie)
oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma być ścisłym odwzorowaniem oryginałów;
3. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego
użytkowania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty
Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne
Zamawiającego;
4. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a
w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest
bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem
odpowiedniego do danych robót Zeszytu;
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami
doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią
fachową wiedzę.
6. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym
kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe.
Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy;
8. W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym;
9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.
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Załącznik nr 3D do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą:
Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)

WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO
dot. prac renowacyjno - remontowych oraz konserwatorskich zachowawczych Miejsc Pamięci 1920 r. w
miejscowościach: Demene, Józefów, Łociki, Pieski, Putramiszki i Warnowice (Republika Łotewska)

1. DANE OGÓLNE
1.1.

Stan istniejący

Miejsca Pamięci Polskich Żołnierzy, którzy zginęli w latach 1919 – 1920, broniąc niepodległości Łotwy
przed bolszewicką czerwoną armią, zrealizowane były w połowie lat 90-tych XX w., w formie
wolnostojących pomników – krzyży, w miejcowościach toczonych walk.

1.2.

Idea przedsięwzięcia

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejcu wiecznego
spoczynku polskich żołnierzy poleglych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

1.3.

Przedmiot prac

Zamawiający przewiduje prace konserwatorskie oraz renowacyjno – remontowe, polegające na
oczyszczeniu wszystkich elementów pomników z mchów, glonów, nalotów oraz łuszczących się powłok
malarskich, napraw spękań i uzupełnień w bryle pomników, napraw nawierzchni drogowych wokół
pomników, wykonanie standardowych czynnośći konserwatorskich.

2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO
Bazowe uwagi/zalecenia Zamawiającego:
9. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2D do SIWZ,
stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
10. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego
użytkowania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty
Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne
Zamawiającego;
11. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a
w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest
bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem
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12.

13.
14.
15.
16.

odpowiedniego do danych robót Zeszytu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami
doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią
fachową wiedzę.
Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym
kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe.
Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy.
W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu
robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.
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