
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Opis przedmiotu zamówienia na prace remontowe i zabezpieczające na 

cmentarzu żołnierzy Armii Polskiej gen. Władysława Andersa 

w Uzbekistanie w miejscowości Margiełan 

 

1. Uwaga ogólna 

Wykonawca winien jest wykonać swoje prace w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy i wytyczne krajowe oraz przepisy prawne i wytyczne obowiązujące 

w Uzbekistanie. W tym celu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym w tym 

zakresie miejscowym prawem i uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, zezwolenia 

konieczne do realizacji. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do robót budowlanych 

Przedmiotem prac budowlanych jest zrealizowanie wszystkich robót wynikających 

z zatwierdzonego i skierowanego do realizacji przez Zamawiającego: 

- „Opisu robót” 

- „Przedmiaru robót” 

Wymogiem jest realizowanie prac remontowych bez ingerencji w zrealizowany projekt 

architektoniczny cmentarza. 

Według ogólnego podziału w skład prac budowlanych wchodzą: 

• roboty rozbiórkowe i demontażowe 

• roboty ziemne 

• roboty betonowe i zbrojarskie 

• roboty kamieniarskie 

• roboty konserwatorskie 

 

2.1. organizacja placu/terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• wygrodzić teren budowy, a ogrodzenie oraz inne tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

oraz środki niezbędne do ochrony robót utrzymywać w dobrym stanie 

• prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, zaopatrując budowę 

w niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej i dbając o ich dobry stan 

• prowadzić roboty zgodnie z przepisami ochrony ppoż., zaopatrując budowę w niezbędne 

wyposażenie, dbając o dobry stan sprzętu ppoż. 

• prowadzić roboty nie naruszając interesów osób trzecich oraz społeczności zamieszkującej 

w sąsiedztwie prowadzonych prac 

• plac budowy zagospodarowując w sposób umożliwiający dojazd środków transportu 

materiałów, urządzeń, służb medycznych, straży pożarnej 

• odpady budowlane i śmieci magazynując w odpowiednich pojemnikach, po zakończeniu 

prac wywożąc z terenu budowy 

Prowadząc prace należy ustawicznie mieć na uwadze szczególny charakter miejsca 

prowadzonych robót. 

 

2.2. jakość robót 

Roboty należy wykonywać w oparciu o normatywy i wytyczne zawarte w branżowych 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 



2.3. stosowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu, składując 

je i magazynując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji dokumenty jakościowe materiałów: 

- Karty Techniczne 

- Aprobaty Techniczne 

- Deklaracje zgodności 

- Certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie 

oraz wbudowywać wyłącznie materiały zaakceptowane. 

 

3. ZAKRES ROBÓT DO ZREALIZOWANIA: technologia. materiały  

3.1. prace przy remoncie ogrodzenia/ściany okalającej cmentarz 

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami podwaliny ściany/ogrodzenia okalającego cmentarz 

z ponownym uzupełnieniem wykopów Wykonanie ręczne przy użyciu narzędzi prostych. Grunt 

kat IV. 

- skucie/odbicie odparzonych/ odspojonych płytek okładzinowych kamiennych z całej 

powierzchni ściany/ogrodzenia okalającego cmentarz. 

Wykonanie ręczne, przy zastosowaniu narzędzi prostych lub elektronarzędzi, 

- skucie na grubość minimum 5 cm zwietrzałych wypraw i betonów elementów 

konstrukcyjnych podwaliny ściany oraz ściany właściwej, na całej powierzchni. 

Wykonanie ręczne, przy zastosowaniu narzędzi prostych lub elektronarzędzi 

- ciśnieniowe wodne czyszczenie powierzchni ścian/ogrodzenia po skuciu tynku przy 

zastosowaniu agregatu KARCHER z wytwornicą pary wodnej, z użyciem czystej (pitnej) 

wody, bez dodatków chemicznych 

- nałożenie warstwy preparatu gruntująco/konserwującego SOPRO MNF 705 lub innej o tych 

samych parametrach technicznych. Wykonanie ręczne narzędziami tynkarskimi. 

- wykonanie nowej wyprawy na ścianach/ogrodzeniu cmentarza z użyciem gotowej 

mieszanki tynkarskiej cementowo -wapiennej, z dodatkiem trasu (n.p. BAUMIT DUO/DUR) 

lub innej o tych samych parametrach technicznych. Wykonanie ręczne narzędziami tynkarskimi 

- wykonanie powłoki izolacyjnej przeciwwodnej podwaliny ścian oraz ścian/ogrodzenia 

właściwego z gotowej specjalistycznej mieszanki SULFATEXSPACHTEL 400 lub innej 

o tych samych parametrach technicznych. Wykonanie ręczne narzędziami tynkarskimi. 

- wykonanie i dostawa płytek okładzinowych z kamienia naturalnego (marmur) tzw. 

„łamanych”, nieregularne. Grubość płytki 20 mm (zamówienie indywidualne). Przy wykonaniu 

odwzorowanie pod względem kształtu i kolorystyki z istniejących okładzin. 

- ponowne oblicowanie ściany/ogrodzenia okalającego cmentarz płytkami nieregularnymi 

z kamienia naturalnego  

na specjalistycznej zaprawie klejącej. Fugowanie fugą „szeroką” mrozo-i wodoodporną. 

Wykonanie ręczne narzędziami glazurniczymi 

- czyszczenie strumieniowo - ścierne (piaskowanie) metalowych elementów furtki. 

Czyszczenie mechaniczne z zastosowaniem piaskownicy ze zmiennymi dyszami. Czyszczenie 

do stopnia S 2 

- zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów furtki preparatem na przykład 

Cortanin F/500 (lub miniowym) 

Wykonanie ręczne pędzlami angielskimi wg instrukcji producenta 



- wykonanie powłok malarskich na metalowych elementach furtki farbą alkidową zewnętrzną. 

Kolor ciemny grafit mat. Wykonanie pędzlami angielskimi. Dwukrotnie 

 

3.2. prace remontowe i konserwatorskie pomników (pomnik główny i małe pomniki-

nagrobki) 

- demontaż krzyży, obramowań wykonanych z kamienia sztucznego. Do ponownego montażu 

Wykonanie ręczne, ostrożne, przy użyciu narzędzi prostych 

- wykopy przy odkrywaniu fundamentów pomników z ponownym uzupełnieniem wykopów. 

Wykonanie ręczne przy użyciu narzędzi prostych. Grunt kat IV 

- ciśnieniowe wodne czyszczenie powierzchni elementów pomników przy zastosowaniu 

agregatu KARCHER z wytwornicą pary wodnej z użyciem czystej (pitnej) wody, bez dodatków 

chemicznych 

- uzupełnienie ubytków w kamieniu sztucznym zaprawą mineralną na bazie dyspersji 

żywicznej akrylowej i trasu. Wykonanie ręczne przy użyciu narzędzi konserwatorskich 

- naprawa/wzmocnienie fundamentów nagrobków z nałożeniem warstw izolacji p/wodnej 

bitumiczno-polimerowej. Wykonanie ręczne przy użyciu narzędzi tynkarskich 

- dezynfekcja powierzchni elementów nagrobnych z zastosowaniem środków chemicznych 

biobójczych. Wykonanie pędzlami ławkowcami lub przy użyciu spryskiwacza 

- hydrofobizacja powierzchni ze sztucznego kamienia metodą ręczną lub natryskową 

z zastosowaniem preparatu FUNCOSIL SNL (lub równoważnego). Wykonanie dwukrotne 

- wzmocnienie uczytelnienia liter farbą laserunkową krzemianową. Napisy na pomnikach 

i płytach 

Wykonanie ręczne pędzlami laserunkowymi konserwatorskimi 

- ponowny montaż po pracach konserwatorskich elementów podziemnych i naziemnych 

pomników. Z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy klejącej GREINPLAST PLUS P 80 lub 

równoważnej. Wykonanie ręczne metodą kamieniarską 

 

3.3. prace przy remoncie nawierzchni ciągów pieszych 

- rozbiórka starej nawierzchni piaskowo-żwirowej. Demontaż uszkodzonych (starych) 

obrzeży chodnikowych i krawężników. Wykonanie ręczne lub mechaniczne 

- wykonanie nowego koryta pod montaż nowych obrzeży i nowej nawierzchni żwirowej,  

głębokość 15 cm, grunt kat III/IV. Wykonanie ręczne lub mechaniczne 

- dostawa i montaż na gotowym podłożu obrzeży/oporników betonowych 100 x 20 x 6 [cm] 

Montaż na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem w proporcji 5:1. Wykonanie ręczne 

z zastosowaniem narzędzi prostych 

- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjno-filtracyjnej na gotowej podbudowie. 

Zamocowanie z zastosowaniem tzw. wpinek. Rozkładanie ręczne 

- ułożenie wierzchniej warstwy nawierzchniowej z grysu granitowego 

na powierzchni geowłókniny. Grys łamany o gran. 2-16 [mm], grubość 8 cm. Wykonanie 

ręczne z zastosowaniem narzędzi prostych 

  



 
Cmentarz w miejscowości Margiełan 


