Warszawa, dn. 13 maja 2020 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 1/2020
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: „Prace renowacyjnorewaloryzacyjne na polskich cmentarzach wojennych z 1920 r., ofiar z 1939 r. oraz policjantów i Korpusu
Ochrony Pogranicza w woj. brzeskim i mińskim na Białorusi”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
I. PRAC UDRAŻNIAJĄCYVH ODPŁYW WODY NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP NA CMENTARZU PRZY UL.
PUSZKIŃSKIEJ W BRZEŚCIU;
II. PRAC KONSERWATORSKICH I RENOWACYJNYCH KWATERY ŻOŁNIERZY WP W BRZOZÓWCE;
III. PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP 1920 R. ORAZ OFIAR Z WRZEŚNIA 1939 R. W
KOBRYNIU;
IV. REMONTU KWATERY ŻOŁNIERZY WP, POLICJANTÓW ORAZ KORPUSU OCHRONY POGRANICZA I
WYKONANIE LAPIDARIUM W NIEŚWIEŻU;
V. REMONTU KWATERY ŻOŁNIERZY KOP I PRZYGOTOWANIA PROJEKTU REMONTU KWATERY
POLICJANTÓW W STOŁPCACH;
VI. TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE
ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP NA KWATERACH NA
BIAŁORUSI.
OPISY OBIEKTÓW:
I. PRACE UDRAŻNIAJĄCE ODPŁYW WODY NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP NA CMENTARZU PRZY UL.
PUSZKIŃSKIEJ W BRZEŚCIU
Opis obiektu:
Obelisk, na jego płycie napis. Obok obelisku 3 groby. Następnie na wprost obelisku cztery rzędy grobów:
I-szy - 7 grobów, II-gi - 9 grobów (10 pochowanych), III-ci - 8 grobów, IV-ty - 10 grobów (16 płyt nagrobnych
= 16 pochowanych [nie rozumiem tego!]). Razem 37 grobów (44 pochowanych). Rada OPWiM w 2014
dokonała renowacji kwatery.
Stan zachowania:
Kwatery wybudowano na betonowej płycie fundamentowej. Każda kwatera obramowana jest
betonowym obrzeżem i wypełniona ziemią. Jedynie wierzchnia warstwa zasypana jest grysem. Z relacji
wykonawcy kwatery wynika, że w dnie każdej kwatery pozostawiony został otwór odpływowy. Ponieważ
podczas opadów deszczu część kwater ulega zatopieniu, wynika z tego, że odpływy są niedrożne.
Przyczyną tego stanu rzeczy może być wypełnienie kwater ziemią, która z czasem pozatykała otwory
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odpływowe. Wskazana jest wymiana we wszystkich kwaterach wypełnienia ziemnego, na warstwy grysu
o różnej frakcji, zapewniające swobodny przepływ wody do udrożnionych odpływów. W przypadku
stwierdzenia zbyt małej średnicy otworów odpływowych, należy je powiększyć.
II. PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W BRZOZÓWCE
Opis obiektu:
78 słucki pp. w latach II Rzeczypospolitej stacjonował w Baranowiczach. W lipcu 1920 r. w składzie 4 armii
toczył ciężkie walki z nacierającymi bolszewikami. Zgodnie z rozkazem z 16 lipca wycofano się na linię rzeki
Szczary, oddalonej od Brzozówki o 15 km, aby tam zatrzymać nieprzyjacielską ofensywę. Bój z 19 lipca
ubezpieczał ten odwrót.
Poległych (1 oficer, 2 podoficerów i 20 szeregowych) pochowano tam, gdzie walczyli w obronie Kresów i
postawiono im pomnik.
Po 1939 r. szczęśliwym zrządzeniem nikt nie próbował zniszczyć pomnika, choć groby zostały rozkopane i
sprofanowane. Widocznie pomnik stojący w lesie nie rzucał się nikomu w oczy. Stoi tam do dziś,
nadszarpnięty przez czas. Pomnik stoi w lesie za stawem. Obok pomnika znajdują się nikłe już ślady ok. 10
mogił żołnierskich, ujętych w betonowe obramienia.
Cmentarz położony w głębi lasu, na polanie w pobliżu Baranowicz, przy trasie Brześć - Słonim.
Na wysokim czterostopniowym kamienno-betonowym cokole wznosi się kilkumetrowy czterostronny
krzyż z kamiennych bloków wysokości ok. 5 m. Na cokole pod płaskorzeźbionym laurowym wieńcem jest
wyraźnie widoczny napis.
Inskrypcja: "Poległym 78 słuckiego pp. 19 lipca 1920 r. Koledzy".
Obok w betonowych obramieniach cztery kwatery z mogiłami żołnierskimi.
Stan zachowania:
Obelisk jest zachowany w stanie nie dostatecznym.
Uzupełnienia wymaga struktura zewnętrzna betonu dekoracyjnego na obelisku i uzupełnienie ubytków
oraz ich unifikacja.
Konieczne jest uczytelnienie napisu zgodnie z projektem z lat 30-ych XX wieku. Ważnym elementem prac
będzie wzmocnienie schodów, uzupełnienie struktury i konstrukcji podstawy i cokołu pomnika, jak
również osuszenie i wzmocnienie fundamentów.
III. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP 1920 R. ORAZ OFIAR Z WRZEŚNIA 1939 R. W
KOBRYNIU
Opis obiektu:
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r.:
Znajdują się tu 3 rzędy mogił (56-60 mogił). Groby zniszczono w latach 1961-62; zepchnięto je spychaczami
do sadzawki, a marmur zabrano. Ocalał ceglano - betonowy pomnik.
W marcu 2000 r. rozpoczęto wydobywanie nagrobków z sadzawki. Dokonano szczegółowej ich
inwentaryzacji. Z wydobytych dotychczas fragmentów ksiądz Krzysztof Gołębiewski częściowo
zrekonstruował granitowy pomnik centralny, 28 wydobytych krzyży ułożył na wysypanym żwirem
niewielkim placyku wokół pomnika. Przed pomnikiem stoi ustawiony wcześniej drewniany krzyż misyjny i
tablica wykonana na zlecenie księdza. Odnaleziono aluminiowy krzyż Virtuti Militari ze stojącego na osi
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kościoła pomnika. Ze znajdującego się w tyle kwatery grobu gen. Kazimierza Szemiotha odkopano płytę
betonową i podłużne elementy z czerwonego piaskowca.
Kwatera odtworzona jako bezimienna – nowe krzyże nie posiadają inskrypcji. Stare krzyże (z nazwiskami
żołnierzy), wydobyte ze stawu, ustawiono jako lapidarium po prawej stronie kwatery.
W kwaterze znajduje się pomnik z drewnianym krzyżem misyjnym o podstawie z kamieni połączonych
spoiwem cementowym. Z lewej strony krzyża tablica z czarnego granitu, z prawej kamień polny. Krzyż ma
wys. 5 m od podstawy, rozpiętość ramion - 2 m. Podstawa z kamieni (z tablicą i kamieniem polnym) wysokość ok. 1 m, szerokość ok. 1 m, długość 3,5-4 m.
Wydobyty z ziemi pomnik był w kształcie prostopadłościennego obelisku na prostej betonowej podstawie,
zwieńczony krzyżem łacińskim, który był na niskiej podstawce. Obelisk był wykonany ze znormalizowanych
wymiarami bloczków z czerwonych granitów, część frontowa obelisku posiada wysuniętą do przodu
ścianę, wykonaną z podobnych bloczków z ciemnoszarego granitu. Centralnie na ścianie osadzony był
krzyż Virtuti Militari. Boki ściany na całej wysokości ozdobione były pionowymi listwami o przekroju
prostokątnym 4 x 7 cm, wykonanymi z grubej blachy miedzianej patynowanej. Podobna listwa była
skrzyżowana na krzyżu. Przód i boki obelisku miały powierzchnie szlifowane i polerowane, tył był
gradzinowany. Poszczególne boki łączono stalowymi kotwami i zaprawą cementowo-piaskową. Wnętrze
obelisku wypełnione zaprawa cementowo-piaskową z drobnymi kamieniami. Przed pomnikiem wylewka
betonowa na równo z poziomem gruntu, pokryta 2 cm warstwą szarego lastryka. Pośrodku płyty
umieszczony był prawdopodobnie element dekoracyjny, po bokach - płyty z napisami - pozostały ślady
stalowych kotw.
Inskrypcja: Bóg Honor Ojczyzna // [krzyż Virtuti Militari] // Bohaterom // Obrońcom // Ojczyzny // Pokój
ich Duszom.
Kwatera zamordowanych w 1939 r.:
Przy kościele w Kobryniu, obok kwatery żołnierzy z 1920 r. w 2008 r. urządzono kwaterę, w której
13.09.2008 r. uroczyście pochowano 61 Polaków, poległych i pomordowanych w różnych miejscach
powiatu kobryńskiego we IX 1939 r., ekshumowanych w 2008 r. przez ekipę prof. A. Koli z Torunia na
zlecenie Rady OPWiM.
W kwaterze pochowano:
- 13 żołnierzy WP poległych we IX 1939 r., początkowo pochowanych na starym cmentarzu w Kobryniu;
ustalono z całą pewnością nazwiska 3 z nich: strz. Ludwik Lipa, strz. Stanisław Matyka i pchor. Ewaryst
Zajkowski;
- Tadeusza Zielińskiego, właściciela majątku Gubernia I, początkowo pochowanego na polu swojego
majątku;
- 2 NN oficerów WP z polskiego pociągu wojskowego, zamordowanych we wsi Mefjedowice. W
miejscowości tej zostało pochowanych dwóch polskich oficerów, zamordowanych przez miejscowe bandy
w przeddzień bolszewickiej agresji na Polskę w dniu 17.09.1939 r. Miejsce grobu zostało oznaczone
zasadzoną po pochówku brzozą. Latem 2008 r. na zlecenie Rady OPWiM podjęto prace poszukiwawcze i
ekshumacyjne. Informacji o tym pochówku udzielił emerytowany nauczyciel historii w Gorodcu, pan Wasyl
Czerczuk; podał on, że byli to oficerowie z polskiego wojskowego pociągu, który w połowie września 1939
r. zatrzymał się przymusowo w Gorodcu (8 km od wsi Mefjedowice) w wyniku zniszczenia tu mostu
kolejowego. Pod wskazaną brzozą rzeczywiście znajdował się pochówek dwóch mężczyzn, przy których
znaleziono dobrze zachowane szczątki polskich mundurów z guzikami wojskowymi, pagonami oficerskimi
i fragmentami innej odzieży; na szkieletach nie zaobserwowano śladów po pociskach, natomiast
zaobserwowano pourazowe zniszczenia kości dokonane zapewne w wyniku egzekucji. Dokonano
całkowitej ekshumacji szczątków i pochowano je w nowo tworzonej kwaterze przy kościele w Kobryniu;
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- 42 NN osoby (żołnierze polscy, policjanci i osoby cywilne) zamordowane w Podziemieniu
- w osobnym grobie pochowano gen. Dowoyno-Sołłohuba, ekshumowanego z Ziołowa.
Kwatera składa się z 3 rzędów po 20 mogił, przed nimi znajduje się grób gen. Sołłohub-Dowoyno.
Początkowo przed kwaterą postawiono drewniany krzyż, na którym przybito metalową tabliczkę z
inskrypcją. Obecnie jest tu pomnik w kształcie krzyża posadowionego na postumencie, na przecięciu
ramion krzyża znajduje się płaskorzeźba orła. Napis w języku polskim, a pod spodem po białorusku
(rosyjsku). Inskrypcja: "Tu spoczywają polegli lub zamordowani we wrześniu 1939 r. żołnierze Wojska
Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej oraz osoby cywilne. Cześć Ich pamięci".
Stan zachowania:
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r.:
Obecnie ustawione w trzech rzędach krzyże mają słabo czytelne liternictwo. Litery są małe biorąc pod
uwagę skalę krzyża oraz płytkie. Ze względu na słabą czytelność i nieefektywny odbiór estetyczny należy
uczytelnić inskrypcje poprzez pogłębienie liter ręcznym przekuciem dłutami widiowymi. Jeśli ta metoda
nie będzie zakwalifikowana przez nadzór budowlany należy wykonać nowe tabliczki kamienne z inskrypcją
i umieścić je w miejscu pierwotnych napisów na krzyżach.
Skan ogólny krzyży jest dobry, jednak widnieją na nich znamiona degradacji z powodu czynników
atmosferycznych. Należy je oczyścić.
Pomnik główny nosi znamiona degradacji z powodu czynników atmosferycznych i kwalifikują się do
przeprowadzenia konserwacji zachowawczej w pełnym zakresie, bez konieczności wykonywania replik z
kamienia sztucznego lub granitu. Pomnik główny musi mieć wzmocnione spoiny i uzupełnione zaprawy w
górnej i środkowej części obelisku.
Kwatera zamordowanych w 1939 r.:
Płyty, pomnik główny, tablica przy pomniku i obrzeża noszą znamiona degradacji z powodu czynników
atmosferycznych i kwalifikują się do przeprowadzenia konserwacji zachowawczej w pełnym zakresie, bez
konieczności wykonywania replik z kamienia sztucznego lub granitu. Pomnik główny musi mieć
wzmocnione spoiny i uzupełnione zaprawy w górnej i środkowej części obelisku.
IV. REMONT KWATERY ŻOŁNIERZY WP, POLICJANTÓW ORAZ KORPUSU OCHRONY POGRANICZA I
WYKONANIE LAPIDARIUM W NIEŚWIEŻU
Opis obiektu:
Kwatera żołnierzy WP 1920 r.:
W kwaterze tej są pochowani żołnierze z 1919 i 1920 r. oraz ułani miejscowego nieświeskiego 27 pułku
ułanów. Kwaterą opiekowała się Straż Mogił Polskich z Wrocławia, która w 1997 r. ustawiła tu krzyż Mogił
Kresowych.
Kwatera składa się z 5 rzędów mogił ziemnych ogrodzonych niskimi, betonowymi, zwężającymi się
obramieniami. Wewnątrz osadzone są betonowe krzyże łacińskie. Tego typu nagrobków jest 35. Pozostałe
2 nagrobki mają krzyże żeliwne, ażurowe z blaszanymi tabliczkami inskrypcyjnymi przymocowanymi
poniżej przecięcia ramion. Jeden z krzyży posiada niskie kute ogrodzenie. Krzyże betonowe mają napisy
kute i wyciskane. Ich treść i krój liter są bardzo zróżnicowane. Wszystkie napisy otoczone są głęboką ramką
biegnącą wzdłuż konturów krzyża.
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W centrum kwatery stoi, wyższy od krzyży betonowych krzyż wykonany z "ceowników" podwójnych. Na
przecięciu ramion umieszczona jest okrągła tablica z repusowanym napisem dwujęzycznym (polskim i
białoruskim). Napisy zakomponowane po obrzeżach, wnętrze wypełnia wypukły symbol kotwicy
zakończonej krzyżami.
Napis na głównym krzyżu: STRAŻ MOGIŁ POLSKICH
Poza kwaterą, tuż przed nią, znajduje się grób sanitariuszki Heleny Pruszyńskiej.
Kwatera policjantów:
W kwaterze tej jest pochowanych 19 policjantów ze Straży Granicznej, którzy polegli w walkach z
dywersantami bolszewickimi lub z rąk bandytów w latach 1922-1926. W 1926 r. wystawiono pomnik
kosztem P.P. powiatu nieświeskiego.
Pośrodku kwatery wysoki pomnik w kształcie piramidy z zaokrąglonych głazów granitowych. Wysokość
pomnika - ok. 280 cm, podstawa - ok. 180 cm. Zbudowany jest z 6 rzędów głazów granitowych. Na szczycie
umieszczono pokaźnej wielkości metalowy krzyż o podwójnych ramionach i trzonie, zakończenia ramion
są formie ozdobnej ażurowej plecionki. Od strony frontowej (wschodniej) o pomnik jest wsparta
ozdobnego kształtu tablica z inskrypcją. Liternictwo wypukłe, tło groszkowane, bardzo płytkie, co utrudnia
odczytanie tekstu. W kwaterze jest kilkanaście zachowanych grobów z dość dużymi metalowymi krzyżami
osadzonymi w prostych niskich kamiennych podstawach (zachowało się 12 krzyży). Groby są ogrodzone
kutym łańcuchem łączącym okrągłe betonowe słupki (słupki w liczbie 18).
Inskrypcja: Poległym i zmarłym kolegom // funkcjonariuszom Policji Państwowej // powiatu nieświeskiego
// dnia 30 lipca 1926 r.
Stan zachowania:
Kwatera żołnierzy WP 1920 r.:
Krzyże i obrzeża z kamienia sztucznego zachowane w stanie niezadowalającym, liczne ubytki, spękania i
efekty oddziaływania czynników atmosferycznych. Obrzeża zdegradowane, w stanie dalece
niezadowalającym.
Należy wymienić wszystkie (27 pól grobowych) istniejące krzyże i obramowania na repliki z granitu z
zachowaniem wzornictwa i liternictwa z 1930.
Kwatera policjantów:
Pomnik zachowany w stanie dostatecznym, z niewielkimi ubytkami i licznymi zabrudzeniami i śladami
oddziaływania czynników atmosferycznych. Powierzchnia obramowań, płyty i cokołu do oczyszczenia i
konserwacji zachowawczej. Liternictwo do oczyszczenia z mchów i porostów i pogłębienia.
Krzyże metalowe są obecnie w stanie niedostatecznym, z licznymi zabrudzeniami i śladami oddziaływania
czynników atmosferycznych. Krzyże metalowe do oczyszczenia z produktów korozji, odtłuszczenia, a
następnie zabezpieczenia systemem antykorozyjnym.
Betonowe cokoły są obecnie w stanie niedostatecznym, z licznymi zabrudzeniami i śladami oddziaływania
czynników atmosferycznych. Należy przeprowadzić konserwację zachowawczą wszystkich cokołów,
dokonać unifikacji kolorystycznej i pełną impregnację i hydrofobizację wszystkich elementów z kamienia
sztucznego.
Lapidarium:
Lapidarium powinno powstać w oparciu o oryginalne zachowane krzyże wojskowe (prace obejmą około 8
krzyży) wykonane z kamienia sztucznego w okresie międzywojennym.
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V. REMONT KWATERY ŻOŁNIERZY KOP I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU REMONTU KWATERY POLICJANTÓW
W STOŁPCACH
Opis obiektu:
Kwatera policjantów:
Na cmentarzu znajduje się kwatera 7 policjantów, poległych 4.08.1924 r. podczas napadu sowieckiej
bandy dywersyjnej. Indywidualne nagrobki posiadały krzyże, w centrum kwatery był obelisk z krzyżem i
tablicą. Kwatera była ogrodzona; została zniszczona po 1945 r. Teren kwatery wygrodzony półkolistym
betonowym ogrodzeniem na betonowej podmurówce, w czterech rogach kwatery krawężniki półkoliste
wygradzające pola, w których pierwotnie coś było (zachowały się resztki w prawym górnym rogu), w
przednich rogach kwatery cokoły z kulami. Przed pomnikiem głównym, wkomponowanym plecami w
betonowe ogrodzenie, znajduje się pole grobowe otoczone krawężnikiem i wypełnione piaskiem.
Szerokość kwatery: 10, 2 m, głębokość kwatery: 7,3 m, wysokość ogrodzenia: 1 m, wysokość podmurówki:
0,35 m, szerokość pola wypełnionego piaskiem: 2,75 m, długość pola wypełnionego piaskiem: 4,1 m,
szerokość pomnika: 1,3 m, głębokość pomnika: 1,25 m, wysokość pomnika: 1,7 m, wysokość cokołów z
kulami: 1,35 m.
Kwatera żołnierzy KOP:
Na cmentarzu przy ul. Czapajewa, bezpośrednio za kwaterą policjantów w lewym dolnym rogu cmentarza,
znajdują się dwa rzędy grobów żołnierzy KOP. W rzędzie tuż za kwaterą znajduje się 7 mogił, w głębi (za 2
rzędami grobów cywilnych) - rząd z 6 grobami. Razem w tych liniach jest 13 grobów. W kolejnej linii i z
boku zachowało się jeszcze 5 mogił WP.
Układ grobów może świadczyć o tym, że kiedyś tych grobów było więcej, ale nie jest to pewne.
Łącznie
na
jesieni
2019
roku
zlokalizowano
na
ww.
kwaterze
18
grobów.
Szerokość grobu przy głowie: 0,6 m, szerokość grobu w nogach: 0,55 m, długość grobu: 0,85 m, wysokość
krzyża na grobie: 1,2 m, szerokość ramion krzyża: 0,7 m. Długość rzędu 1-go: 10,4 m.
Brak danych historycznych na temat tych pochówków.
Stan zachowania:
Kwatera policjantów:
Krzyże i obrzeża z kamienia sztucznego zachowane w stanie niezadowalającym, liczne ubytki, spękania i
efekty oddziaływania czynników atmosferycznych. Obrzeża zdegradowane, w stanie dalece
niezadowalającym.
Należy wymienić wszystkie (18 pól grobowych) istniejące krzyże i obramowania na repliki z granitu z
zachowaniem wzornictwa i liternictwa z 1930.
Kwatera żołnierzy KOP:
Stele z kamienia sztucznego zachowane w stanie niezadowalającym, liczne ubytki, spękania i efekty
oddziaływania czynników atmosferycznych.
Należy wymienić wszystkie (18 pól grobowych) istniejące krzyże i obramowania na repliki z granitu z
zachowaniem wzornictwa i liternictwa.
W pkt. I - VI przewiduje się zrekonstruowanie elementów z kamienia sztucznego (krzyże i obrzeża) z
kamienia naturalnego oraz poddać konserwacji krzyże, obrzeża, pomniki główne i inne elementy
znajdujące się na kwaterach: m. in. metalowe krzyże, ogrodzenia, tablice.
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VI. TABLICZKI INFORMUJĄCE O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE
ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI
Wykonanie i montaż tabliczek informujących o dofinansowaniu prac remontowo-konserwatorskich ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP na kwaterach na Białorusi.
I. Opis przedmiotu zamówienia
ZAKRES PRAC:
Dotyczy wykonania usług I-VI:
1. uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń na prowadzenie prac i remontów, zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Białorusi.
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej
I. PRACE UDRAŻNIAJĄCE ODPŁYW WODY NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP NA CMENTARZU PRZY UL.
PUSZKIŃSKIEJ W BRZEŚCIU
Program prac udrażniających odpływy wody:
1. wykopanie ziemi i żwiru z 38 kwater;
2. wywóz z terenu cmentarza usuniętej z kwater ziemi i żwiru;
3. oczyszczenie/udrożnienie dotychczasowych odpływów lub wykonanie nowych odpływów (w
zależności od tego co zostanie odsłonięte po usunięciu ziemi);
4. demontaż płyt inskrypcyjnych (w razie konieczności);
5. reprofilacja dna kwater (w celu uzyskania spadków w kierunku odpływu);
6. wyłożenie na dnie kwater geowłókniny;
7. wysypanie w kwaterach grubej frakcji grysu;
8. wysypanie w kwaterach średniej frakcji grysu;
9. wysypanie w kwaterach drobnej frakcji grysu;
10. montaż płyt inskrypcyjnych;
11. uporządkowanie terenu.
Proponowany zakres prac konserwatorskich uwzględniający 38 płyt nagrobnych z inskrypcjami, obrzeży i
pomnika głównego:
1. mechaniczne usunięcie mchów i porostów;
2. oczyszczenie płyt z nawarstwień wodą pod ciśnieniem z użyciem słabego roztworu kwasu
fluorowodorowego;
3. odkażenie obiektu po mechanicznym usunięciu porostów – 2% roztwór alkoholowy Lichenicidy lub
podobnie działającego preparatu biobójczego (np. Biotin R);
4. hydrofobizacja i impregnacja zabytkowych elementów kwatery wykonanych z kamienia naturalnego;
5. uczytelnienie inskrypcji;
II. PRACE KONSERWATORSKIE I RENOWACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W BRZOZÓWCE
Prace konserwatorskie przy pomniku głównym:
1. oczyszczanie powierzchni obiektu z luźnych nawarstwień;
2. oczyszczanie powierzchni z nawarstwień wodą pod ciśnieniem przy użyciu słabego roztworu kwasu
fluorowodorowego;
3. dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R;
7

4. miejscowe odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny;
5. miejscowe wzmocnienie środkiem krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 oraz KSE 500;
6. klejenie pęknięć i podklejanie złuszczeń żywicą epoksydową Epidian 5, czystymi dyspersjami żywicy
akrylowej Primal AC 33 i Primal WS 25, a także zawiesiną cementową Remmers Injectionsleim 2K;
7. uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem odpowiedniej granulacji i
pigmentami suchymi, z dodatkiem 3% roztworu dyspersji Primal AC 33 jako wody zarobowej;
8. strukturalna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z;
9. scalenie kolorystyczne uzupełnień i nie dających się usunąć plam laserunkowymi farbami na bazie
kopolimerów modyfikowanych związkami krzemoorganicznymi Remmers Historic Lasur;
10. odtworzenie cokołu i stopni wokół obelisku;
Prace renowacyjne przy obrzeżach:
1. demontaż z utylizacją zdegradowanych materiałowo istniejących betonowych obrzeży;
2. usunięcie warstwy humusu wraz z darnią i niską roślinnością z całej powierzchni cmentarza, z
wywiezieniem urobku, z jednoczesną podstawową niwelacją terenu;
3. ręczne wykopy i rozbiórka starych ław i stóp fundamentowych pod wykonanie nowych fundamentów
z wywózką gruzu i utylizacją;
4. wykonanie nowych ław i stóp fundamentowych pod montaż nowych obrzeży;
5. wykonanie i dostawa nowych krzyży, wykonanych z betonu;
6. montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży.
III. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE NA KWATERZE ŻOŁNIERZY WP 1920 R. ORAZ OFIAR Z WRZEŚNIA 1939 R. W
KOBRYNIU
Program prac uwzględniający kwaterę żołnierzy WP z 1920 r.:
1. uczytelnienie liternictwa na kamiennych krzyżach. Technikę wykonania należy dobrać po
przeprowadzeniu prób:
a) pogłębienie liter poprzez ręczne przekucie dłutami widiowymi;
b) delikatne zeszlifowanie powierzchni, mające usunąć obecne liternictwo, następnie wykonanie
poprawnie nowego metodą strumieniowo-ścierną;
lub
a) wykonanie nowych tabliczek kamiennych z inskrypcją i umieszczenie ich w miejscu pierwotnych
napisów na krzyżach.
Program prac uwzględniający 38 mogił zamordowanych w 1939 r.:
1. odkopanie obrzeży mogił.
2. oczyszczanie powierzchni obiektów z luźnych nawarstwień.
3. oczyszczanie powierzchni z nawarstwień wodą pod ciśnieniem przy użyciu słabego roztworu kwasu
fluorowodorowego.
4. dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R.
5. miejscowe odsolenie obiektów metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny.
6. klejenie pęknięć i podklejanie złuszczeń żywicą epoksydową Epidian 5 oraz czystymi dyspersjami
żywicy akrylowej Primal AC 33.
7. uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem odpowiedniej granulacji i
pigmentami suchymi, z dodatkiem 3% roztworu dyspersji Primal AC 33 jako wody zarobowej.
8. strukturalna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektów preparatem krzemoorganicznym Konsil Z.
9. scalenie kolorystyczne uzupełnień i nie dających się usunąć plam laserunkowymi farbami na bazie
kopolimerów modyfikowanych związkami krzemoorganicznymi Remmers Historic Lasur.
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10. prace porządkowe i utylizacja śmieci z terenu kwatery.
IV. REMONT KWATERY ŻOŁNIERZY WP, POLICJANTÓW ORAZ KORPUSU OCHRONY POGRANICZA I
WYKONANIE LAPIDARIUM W NIEŚWIEŻU
Program prac uwzględniający 37 mogił żołnierzy WP:
1. demontaż z utylizacją zdegradowanych materiałowo istniejących betonowych krzyży i obrzeży;
2. usunięcie warstwy humusu wraz z darnią i niską roślinnością z całej powierzchni cmentarza, z
wywiezieniem urobku, z jednoczesną podstawową niwelacją terenu;
3. ręczne wykopy i rozbiórka starych ław i stóp fundamentowych pod wykonanie nowych fundamentów
z wywózką gruzu i utylizacją;
4. wykonanie nowych ław i stóp fundamentowych pod montaż nowych obrzeży i nowych krzyży;
wykonanie i dostawa nowych krzyży, wykonanych z granitu żytomierskiego „Szarifka”, jako wiernych
kopii krzyży;
5. montaż na gotowym podłożu nowych krzyży;
6. wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wokół pomnika głównego pod montaż
obrzeży oraz nawierzchni z kostki granitowej łupanej;
7. ułożenie nawierzchni z kostki granitowej łupanej wraz z montażem obrzeży granitowych wokół
pomnika głównego wykonanie nowej nawierzchni w ciągach ruchu pieszego wraz z właściwymi
warstwami podbudowy, z wierzchnią warstwą ze żwiru/grysu łamanego;
8. prace porządkowe i utylizacja śmieci z terenu prac na kwaterze WP.
Program prac konserwatorskich przy pomniku głównym na kwaterze żołnierzy WP - metalowym krzyżu:
1. oczyszczenie metodą mechaniczną z mchów i porostów;
2. oczyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Czarne nawarstwienia należy usunąć metodą
chemiczną przy użyciu słabego roztworu kwasu fluorowodorowego;
3. odkażenie obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R.
laserunkowe scalenie kolorystyczne miejsc, których doczyszczenie wiązałoby się z ryzykiem
uszkodzenia powierzchni obiektu farbą krzemoorganiczną Remmers Historic Lasur.
Program prac konserwatorskich przy pomniku sanitariuszki na kwaterze żołnierzy WP:
1. oczyszczenie metodą mechaniczną z mchów i porostów;
2. oczyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Czarne nawarstwienia należy usunąć metodą
chemiczną przy użyciu słabego roztworu kwasu fluorowodorowego;
3. odkażenie obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R;
4. sklejenie spękań żywicą epoksydową Epidian 5;
5. wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym Konsil Z Super, mającym
dodatkowe właściwości grzybobójcze i przeciwporostowe;
6. laserunkowe scalenie kolorystyczne miejsc, których doczyszczenie wiązałoby się z ryzykiem
uszkodzenia powierzchni obiektu farbą krzemoorganiczną Remmers Historic Lasur.
Program prac konserwatorskich przy pomniku głównym kwatery policjantów i KOP z tablicą inskrypcyjną:
1. mechaniczne usunięcie mchów i porostów;
2. oczyszczenie płyt z nawarstwień wodą pod ciśnieniem z użyciem słabego roztworu kwasu
fluorowodorowego;
3. odkażenie obiektu po mechanicznym usunięciu porostów – 2% roztwór alkoholowy Lichenicidy lub
podobnie działającego preparatu biobójczego (np. Biotin R);
4. usunięcie wtórnych, betonowych spoin;
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5. oczyszczenie powierzchni płyty z inskrypcją oraz krzyża w górnej części obelisku parą wodną pod
ciśnieniem i następne ich zabezpieczeniem woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid H80,
rozpuszczonym w benzynie lakowej;
6. wykonanie nowych spoin z zaprawy wapienno-piaskowej z niewielkim dodatkiem białego cementu;
7. wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym Konsil Z Super.
Program prac konserwatorskich przy 12 metalowych krzyżach na kamiennych cokołach na kwaterze
policjantów:
1. odkopanie cokołów mogił;
2. oczyszczanie powierzchni obiektu z luźnych nawarstwień;
3. oczyszczanie powierzchni z nawarstwień wodą pod ciśnieniem przy użyciu słabego roztworu kwasu
fluorowodorowego;
4. dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R;
5. miejscowe odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny;
6. klejenie pęknięć i podklejanie złuszczeń żywicą epoksydową Epidian 5 oraz czystymi dyspersjami
żywicy akrylowej Primal AC 33;
7. uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem odpowiedniej granulacji i
pigmentami suchymi, z dodatkiem 3% roztworu dyspersji Primal AC 33 jako wody zarobowej;
8. strukturalna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z;
scalenie kolorystyczne uzupełnień i nie dających się usunąć plam laserunkowymi farbami na bazie
kopolimerów modyfikowanych związkami krzemoorganicznymi Remmers Historic Lasur;
elementy metalowe należy oczyścić z produktów korozji, odtłuścić przy pomocy taniny, a następnie
zabezpieczyć systemem antykorozyjnym Noxan Rust Oleum.
Program prac przy lapidarium:
1. oczyszczenie metodą mechaniczną z mchów i porostów;
2. oczyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Czarne nawarstwienia należy usunąć metodą
chemiczną przy użyciu słabego roztworu kwasu fluorowodorowego;
3. odkażenie obiektu alkoholowym roztworem preparatu o działaniu biobójczym Biotin R;
4. sklejenie spękań żywicą epoksydową Epidian 5;
5. wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym Konsil Z Super, mającym
dodatkowe właściwości grzybobójcze i przeciwporostowe. Poszczególne krzyże wzmacniać należy
poprzez podciąganie kapilarne w pojemniku umożliwiającym położenie krzyży i zalanie preparatem
do 1/3 wysokości do całkowitego przesycenia;
6. - Zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia roztworem taniny, farbą podkładową i lakierem
z żywicy epoksydowej;
7. - Powstrzymanie korozji zbrojenia wewnątrz płyt przez nasycenie obiektów migrującym inhibitorem
korozji;
- Laserunkowe scalenie kolorystyczne miejsc, których doczyszczenie wiązałoby się z ryzykiem
uszkodzenia powierzchni obiektu farbą krzemoorganiczną Remmers Historic Lasur;
8. - Usunięcie wtórnych powłok malarskich przy użyciu preparatu spulchniającego Scansol oraz
wytwornicy pary;
9. - Zamontowanie krzyży w formie lapidariów na ławie betonowej (beton B30) o głębokości 40 cm we
wcześniej wyznaczonych miejscach na cmentarzach.
V. REMONT KWATERY ŻOŁNIERZY KOP I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU REMONTU KWATERY POLICJANTÓW
W STOŁPCACH:
Opracowanie dokumentacji wykonawczej dot. kwatery i otoczenia (w tym: inwentaryzacja kwatery na
osnowie geodezyjnej, opracowanie architektoniczne i branża drogowa wraz ze specyfikacjami wykonania
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i odbioru robót - zgodnie z ustaleniami i zezwoleniami wydanymi przez władze białoruskie).
Program prac uwzględniający 18 mogił żołnierzy KOP:
1. demontaż z utylizacją zdegradowanych materiałowo istniejących betonowych krzyży i obrzeży;
2. usunięcie warstwy humusu wraz z darnią i niską roślinnością z całej powierzchni cmentarza, z
wywiezieniem urobku, z jednoczesną podstawową niwelacją terenu;
3. ręczne wykopy i rozbiórka starych ław i stóp fundamentowych pod wykonanie nowych fundamentów
z wywózką gruzu i utylizacją;
4. wykonanie nowych ław i stóp fundamentowych pod montaż nowych obrzeży i nowych krzyży;
5. wykonanie i dostawa nowych krzyży, wykonanych z granitu żytomierskiego „Szarifka”, jako wiernych
kopii krzyży;
6. montaż na gotowym podłożu nowych krzyży, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem wokół pomnika głównego pod montaż obrzeży oraz nawierzchni z kostki granitowej
łupanej;
7. ułożenie nawierzchni z kostki granitowej łupanej wraz z montażem obrzeży granitowych wokół
pomnika głównego wykonanie nowej nawierzchni w ciągach ruchu pieszego wraz z właściwymi
warstwami podbudowy, z wierzchnią warstwą ze żwiru/grysu łamanego;
8. prace porządkowe i utylizacja śmieci z terenu prac na kwaterze WP.
VI. TABLICZKI INFORMUJĄCE O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE
ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI
Wykonanie i montaż tabliczek informujących o dofinansowaniu prac remontowo-konserwatorskich ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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.
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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.
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 2020 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 1/2020)
lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@pol.org.pl (mail powinien nosić
tytuł: Rozeznanie rynku nr 1/2020)
na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
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•

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 Programu Dziedzictwo
Kulturowe.

•

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020 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;
*** - 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;
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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:
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 1/2020 i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
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 „Ratunkowe prace
konserwatorskie oraz badania polichromii ściany południowej kościoła bernardyńskiego w Winie, Litwa”.
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.
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