
 
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 18 

zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na wykonaniu robót budowlanych i prac 

konserwatorskich w obiektach sakralnych w ramach projektu „Dziedzictwo sakralne Dolnej 

Warty.” 

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014-2020 

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków  

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: stosownie 

do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem  i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – 

obecność przynajmniej 1 raz  w tygodniu – potwierdzona wpisami do dziennika budowy i na 

wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godzin  od mailowego lub telefonicznego zawiadomienia 

– w przypadku wystąpienia nagłej konieczności);  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;  

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy – rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych 

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Prowadzenie na bieżąco książki 

obmiarów wykonanych prac, pozwalającej na bieżąco kontrolować stopień zaawansowana 

robót, a także ich koszt.  

 

Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy również: 



 
a) weryfikacja i akceptowanie okresowych płatności poprzez potwierdzenie wykonania 

zakresu rzeczowego (pisemne oświadczenie inspektora nadzoru) – protokoły odbiorów 

częściowych i jednego odbioru końcowego robót budowlanych, 

b) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (wraz z uprawnieniami), niezbędnego do 

prawidłowego pełnienia nadzoru, 

c) koordynacja wykonania robót.  

d) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 

Inwestora,  

e) informowanie zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 

przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych,  

f) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy z wykonawcą robót 

budowlanych,  

g) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie  

i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek.  

h) kontrola harmonogramu wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania 

jakichkolwiek zmian  w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej 

siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i 

zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy.  

i) przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów 

częściowych /etapowych/,  

j) ocena i rozstrzyganie roszczeń wykonawcy robót, weryfikacja przejściowych świadectw 

płatności  i protokołów konieczności – w porozumieniu z Inwestorem, 

k) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i 

innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur 

organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, 

zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót 

z przepisami prawa miejscowego, uzgodnień właściwych organów oraz przepisami 

normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji,  

l) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale 

Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami 

ich usunięcia,  

m) nadzór nad usuwaniem wad i usterek, 



 
n) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie 

przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.  

o) czas reakcji tj. fizycznego pojawienia się na budowie w przypadku wystąpienia nagłej 

konieczności:  nie dłużej niż 12 godzin, 

p) kontrola należytego zabezpieczenia placu budowy pod względem bhp i ochrony zdrowia, i 

życia pracowników i osób postronnych,  

q) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych 

przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub 

niedopuszczonych  do stosowania w Polsce.  

r) tworzenie systematycznych i doraźnych zestawień rzeczowo – finansowych wykonanych 

robót (wg szczegółowych wytycznych Zamawiającego)  na potrzeby rozliczenia projektu. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

 

Zakres prac remontowych i konserwatorskich będących przedmiotem nadzoru 

inwestorskiego: 

 

1. Remont Konserwatorski kościół filialny pw. MB Królowej Polski w miejscowości 

Stanowice. 

W ramach robót budowlanych planuje się prace polegające na wieży kościoła polegające na 

remoncie wieży kościoła w zakresie m.in. 

• przemurowania fundamentów,  

• spoinowania,  

• mocowania wieży ze ścianą kościoła,  

• wymianę wieńca, słupów narożnych, belki stropowej,  

• wykonania podłogi z desek,  

• odtworzenia konstrukcji szachulcowej,  

• oblicowanie ścian cegłami,  

• spoinowanie murów,  

• wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie otworów okiennych. 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN- 

G.5142.3.2019 [Bog] z 03.06.2019r. 

2.  Remont Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podjeninie 

Zakres robót obejmuje: 



 
• Oczyszczenie mechaniczne podłoża z cegieł w miejscach wykonywania robót 

renowacyjnych – ściana północna, wschodnia i zachodnia kościoła z gzymsem, 

cokołem oraz rolką. 

• Naprawa ubytków w elewacji atykiprzy wieży i prezbiterium (od strony dach) wraz 

z wykonaniem czapek attyki przy wieży. 

• Uzupełnienie spoinowania wapiennego z usunięciem istniejącego spoinowania 

cementowego na głębokość 20 mm na cokole kościoła, rolce, gzymsie i ścianie 

północnej wschodniej i zachodniej kościoła. 

• Impregnacja hydrofobizująca ścian północnej, wschodniej i zachodniej kościoła, 

cokołu, rolki i gzymsu 

• Wymiana i naprawa zniszczonej konstrukcji dachu z wymianą łacenia i pokrycia 

dachu kościoła dachówką ceramiczną w koronkę. 

• Wykonanie obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytan -cynk 

• Wykonanie opaski wokół kościoła z odprowadzeniem wód z rur spustowych poza 

strefę zalewania ścian cokołu. 

• Wykonanie instalacji odgromowej. 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na  roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.2.2019 [Bog] z 

03.06.2019r. 

 

3. Remont kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie 

Zakres projektu przewiduje następujący zakres prac: 

• remont elewacji 

o elewacja - prace rozbiórkowe -przygotowawcze 

o elewacja - tynki renowacyjnew strefie cokołowej do wysokości3 m od poziomu 

gruntu 

o elewacja - tynki renowacyjnew strefie powyżej zawilgoceń 

o malowanie elewacji  

o rusztowanie  

o wywóz i utylizcja odpadów budowlanych 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Pozwolenie na badania i prace konserwatorskie sprawa nr ZN-G.5142.4.2019 [ 

Bog] z 03.06.2019r. 

 

4. Remont budynku kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleminie 

Roboty budowlane obejmują następujące główne kategorie prac wymienione w kosztorysie 

inwestorskim: 

• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

o Prace zabezpieczajace 

o Roboty rozbiórkowe 



 
• 2 Roboty ziemne i fundamentowe 

• 3 Schody i podest wejścia bocznego 

• 4 Posadzki z cegły posadzkowej w pomieszczeniach kościoła 

• 5 Stemplowanie i wzmacnianie konstrukcji empory i stropu nawy nad zakrystią 

• 6 Remont i konserwacja elementów wewnętrznych 

• 7 Remont drewnianego podestu ołtarza 

• 8 Wymiana okna w zakrysti 

• 9 Remont dachu nad kruchtą 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-

G.5142.5.2019 [Des]  z 03.06.2019r. 

 

5. Remont kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Ciecierzycach 

Zakres planowanych prac obejmuje konserwacje elementów wystroju w kościele w zakresie: 

• Konserwacja i renowacja empory – słupy górne, belkowanie górne z napisami, gzyms 

górny, gzyms dolny, architektura balustrady, polichromowane płyciny, belkowanie 

empory oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji i badań; 

• Polichromia na sklepieniu nawy – polichromia na sklepieniu, polichromia na żebrach, 

polichromia na gzymsie, elementy konstrukcyjne od strychu, podniebienie empor wraz 

z wykonaniem dokumentacji i badań oraz zdjęć UV i IR. 

• Polichromia na ścianie wschodniej prezbiterium wraz z wykonaniem dokumentacji i 

badań oraz zdjęć UV i IR. 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr  ZN-

G.5142.3.2019 [Des]  z 03.06.2019r. 

 

6. Remont kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku. 

Celem inwestycji jest częściowy remont kościoła w Borku, gm. Deszczno, obejmujący: 

• Roboty rozbiórkowe; 

• Pogłębienie fundamentów; 

• Wzmocnienie ścian i nadproży; 

• prace związane z remontem elewacji: naprawa pęknięć muru, spoinowanie, całkowita 

wymiana tynku i malowanie elewacji; 

• elementy zewnętrzne – obramowania z kostki betonowej, parapety, półki i lady 

okładzinowe, granitowe wodościeki, montaż oświetlenia; 

• kompleksowa renowacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 

 



 
Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr  ZN-

G.5142.4.2019 [Des]  z 03.06.2019r. 

 

7. Remont kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża w Deszcznie 

 

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem roboty elewacyjne. Zakres prac obejmuje elewację 

południową i zachodnią. 

w skład robót wchodzi : 

• Zbicie tynku - 1 m nad poziomem terenu 

- w miejscu tynku boniowanego 

- 70% pozostałego tynku z całej elewacji 

• Usunięcie " baranka" na niezbitej częśći tynku 

• Wykonanie tynku renowacyjnego i uzupełnienie tynku zwykłego 

• Wykonanie tynku boniowanego  

• Szpachlowanie całości elewacji 

• Malowanie elewacji farbami sylikatowymi 

• Naprawa profili gzymsów i uzupełnienie brakującego gzymsu nad oknami (zbicie 50% 

tynków profili, pozostała część oczyszczona piaskowaniem lub szczotkami drucianymi 

i następnie całość szpachlowana gładzią mineralną. 

• 0dtworzenie profilu ościeża łukowego w oknach 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie sprawa nr  ZN-G.5142.2.2019 [Des]  z 

03.06.2019r. 

 

8. Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Ulimiu 

Zakresem prac objęto: 

• opaska żwirowa 

• wymiana pokrycia miedzianego na hełmie wieży 

• usunięcie zawilgocownych tynków i wymiana na renowacyjne 

• roboty malarskie 

• wykonanie schodów drabiniastych na wieży 

• naprawa schodów na emporę 

• elewacja 

• instalacje elektryczne, w tym: instalacja odgromowa, tablice rozdzielcze i wlz, 

instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 

• stolarka drzwiowa 

 



 
Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na  roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie 

sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 [Des] z 03.06.2019r. 

 

9. Remont Katedry pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 

1. Remont elewacji wraz z termomodernizacją witraży Katedry zgodnie z pozwoleniami na 

roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie nr ZN-G.5142.3.2018 z 

dnia 25.04.2018 r., nr ZN-G.5142.7.2018 z dnia 21.08.2018 r. oraz nr ZN-

G.5142.12.2018 z dnia 13.11.2018 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 93/15 z 

06.03.2015 r. z Decyzją przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

• Badania i próby konserwatorskie 

• Renowacja elementów ceglanych 

• Ślusarka 

• Termomodernizacja witraży Katedry – uszczelnienie (usprawnienie) i zabezpieczenie. 

Ulepszenie termomodernizacyjne zmniejszające zapotrzebowanie na ciepło w wyniku 

zmniejszenia strat przenikania zgodnie z Audytem Energetycznym 

• Pokrycie dachu nad wieżą gotycką 

2. Instalacja centralnego ogrzewania uwzględniająca termomodernizację zmniejszającą 

zapotrzebowanie na ciepło zgodnie z Audytem Energetycznym oraz zgodnie z 

pozwoleniem na roboty nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz pozwoleniem na 

budowę Decyzja nr 94/15 z dnia 06.03.2015 r. 

3. Remont Katedry – wnętrza zgodnie z pozwoleniami na roboty budowlane i prace 

konserwatorskie i restauratorskie nr ZN-G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r., nr ZN-

G.5142.10.2018 z dnia 24.10.2018 r., nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 22.01.2019 r. oraz 

pozwoleniem na budowę Decyzja nr 94/15 z dnia 06.03.2015 r., pozwoleniem na 

budowę Decyzja nr 95/15 z dnia 06.03.2015 r. i pozwoleniem na budowę Decyzja nr 

465/17 z dnia 21.11.2017 r. oraz decyzjami przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r. 

• Badania i rozbiórki 

• Roboty konstrukcyjne 

• Roboty wykończeniowe, w tym: instalacja ppoż i wykonanie nowych posadzek 

• Prace konserwatorskie wewnątrz Katedry, w tym:  

Kruchta wieży 

- odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskiej ścian i sklepień, wg programu prac 

konserwatorskich. 

- uzupełnienie tynków ścian i sklepień, 

- ekspozycja żeber sklepiennych, prace konserwatorskie przy elementach kamiennych, 

- wymiana posadzki, 



 
- wymiana stopni zejścia i balustrad, 

- konserwacja i uzupełnienie stolarki drzwiowej portalu zachodniego, 

- wymiana opraw oświetleniowych i wymiana instalacji elektrycznej, 

Nawy korpusu 

- wymiana posadzki na ceramiczną, płyty trójkątne wg zachowanych reliktów, 

- prace konserwatorskie w obrębie lica ceglanego i kamiennego ścian, lizen i filarów – 

wymiana spoinowania, scalenie kolorystyczne, odsalanie, 

- konserwacja, uzupełnienie, malowanie stolarki drzwiowej portali (3 szt), 

- wymiana stopnic we wnętrzu w obrębie portali, 

- prace konserwatorskie przy polichromii (orzeł na filarze pd-wsch), 

- usunięcie tynków pod boczną, północną emporą, rekonstrukcja lica ceglanego, 

- tynkowanie ścian ponad filarami w obrębie nawy głównej, udokumentowanie i 

zabezpieczenie polichromii p. Kota. 

- tynkowanie wnętrza pól blend wnęk portali bocznych (od strony wnętrza kościoła) 

- założenie stylizowanych zamknięć szafek instalacyjnych, 

- wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, 

- prace konserwatorskie przy witrażach – konserwacja, oczyszczenie i podmalowanie 

skorodowanych elementów itp., wg odrębnego programu prac konserwatorskich. 

- pobielenie sklepień, ekspozycja żeber sklepiennych, udokumentowanie obecnej 

dekoracji malarskiej, postulowane założenie stylizowanych maskownic otworów 

montażowych. 

- prace konserwatorskie i uzupełnienie detalu kamieniarskiego tynkarskiego, (konsole 

naw bocznych, elementy ceramicznego fryzu, konsole nawy środkowej, bazy, głowice, 

itp) 

- tynkowanie podniebień łęków okien maswerkowych, 

- ekspozycja płyt kamiennych – epitafia – możliwe do odnalezienia w trakcie prac 

archeologicznych 

Prezbiterium 

- wymiana posadzki (układane na podbudowie i stropie ) 

- prace konserwatorskie w obrębie lica ceglanego - wymiana spoinowania, scalenie 

kolorystyczne, odsalanie, wg ustaleń programu konserwatorskiego 

- usunięcie tynków w obrębie cokołu, odsalanie, rekonstrukcja lica, 

- wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, 

- prace konserwatorskie przy witrażach – konserwacja, oczyszczenie i podmalowanie 

skorodowanych elementów itp., 

- udokumentowanie dekoracji malarskiej sklepień, pobielenie sklepień, ekspozycja 

żeber sklepiennych, 

- korekta konsol spływów sklepiennych, 

- prace konserwatorskie i uzupełnienie detalu kamieniarskiego, ceramicznego i 

tynkarskiego, 

- otynkowanie blend wnęk, 



 
- obustronne odsłonięcie bocznych podcięć arkady łęku tęczowego. I ekspozycja ich 

pierwotnego lica, 

- tynkowanie i założenie płycin dekoracji astragalowej łęku tęczowego (profile wg 

analogicznych istniejących), poprzedzone udokumentowaniem i zabezpieczeniem 

XXw. dekoracji malarskiej. 

- oczyszczenie i konserwacja belek drewnianych i grupy rzeźbiarskiej nad prezbiterium, 

wg odrębnego programu prac konserwatorskich. 

- podniesienie o ok 45-60cm tryptyku ołtarza, element meblarski, wnęka tabernakulum, 

4. Instalacje elektryczne zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-

G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 94/15 z 

dnia 06.03.2015 r., pozwoleniem na budowę Decyzja nr 95/15 z dnia 06.03.2015 r. wraz 

z Decyzją przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r. i pozwoleniem na budowę Decyzja nr 

465/17 z dnia 21.11.2017 r. oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r 

[uprawomocnienie 19.06.2019 r.] 

• Rozdzielnia 0,4 kV 

• Układanie kalbi I przewodów elektrycznych 

• Instalacja siły I gniazd jednofazowych 

• Instalacja oświetleniowa 

• Instalacja odgromowa I uziemiająca 

5. System instalacji pożarowej zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-

G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r 

[uprawomocnienie 19.06.2019 r.] 

• Instalacja elektryczna – system sygnalizacji pożarowej, w tym: roboty rozbiórkowe, 

przewody, montaż sprzętu, tablice I aparaty, prace uzupełniające oraz badania I 

pomiary. 

6. Instalacja nagłośnienia zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-

G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r 

[uprawomocnienie 19.06.2019 r.] 

• Instalacja 

• Mikrofony 

• Głośniki 

• Wzmacniacze mocy miksery 

 

Beneficjent posiada prawomocne Decyzję pozwolenie na budowę Prezydenta Miasta 

Gorzów Wielkopolski: 

- decyzja budowlana – 94/15 z 06.03.2015 [uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z 

dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską 

- decyzja budowlana – 93/15 z 06.03.2015  [uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z 

dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską 

- decyzja budowlana – 95/15 z 06.03.2015[uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z 

dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską 



 
- decyzja budowlana – 465/17 z 21.11.2017 r. [uprawomocnienie 21.11.2017.] 

- Decyzja nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r [uprawomocnienie 19.06.2019 r.] 

oraz  

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr 

WAB-II.4125.73.2014.AD z dnia 05.08.2014r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.3.2018 z dnia 25.04.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.7.2018 z dnia 21.08.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.9.2018 z dnia 05.10.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.10.2018 z dnia 24.10.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.12.2018 z dnia 13.11.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie  i restauratorskie sprawa nr ZN-

G.5142.1.2019 z dnia 22.01.2019 r. 

- Pozwolenie na  roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. 

 

10. Remont cmentarza katolickiego położonego na dz. ewid. 1552 w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Inwestycja przewiduje prowadzenie  robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków jakim jest cmentarz katolicki położony na dz. ewid. 1552 w Gorzowie Wlkp. wpisany 

pod numerem KOK-I-368/91 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 09.09.1991 roku, zgodnie dokumentacją projektową sporządzoną przez mgr inż. 

arch. Jacka Sierakowskiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 08.04.2017 r. oraz programami prac 

konserwatorskich w następującym zakresie: 

 

• wykonanie nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej ciągów komunikacyjnych; 

• wykonanie schodów żelbetowych na skarpie; 

• remont nawierzchni drogi od strony ul. Warszawskiej wraz  z podjazdem dla wózków 

inwalidzkich. 

 

Ogrodzenie od strony ul. Warszawskiej: 



 
• wymiana pojedynczych cegieł i kamieni na materiał o analogicznych właściwościach na 

zaprawie o zbliżonych parametrach do oryginalnej, np. na bazie wapna; 

• usunięcie luźnych i wtórnych spoin i zaprawy z muru kamiennego, na szczytach 

słupków oraz w blendach słupka bramnego; 

• wykonanie dezynfekcji preparatem biobójczym, np. Preventol lub BFA finny Remmers, 

uwaga: w razie potrzeby zabieg należy powtórzyć; 

• wykonanie prób oczyszczania kamienia i cegieł parą wodną, gorącą wodą, ewentualnie 

punktowe czyszczanie preparatami chemicznymi, np. 1-5% kwas fluorowodorowy lub 

1% kwaśny fluorek amonu, Fassadenreiniger Paste firmy Remmers lub Covexan firmy 

Coverax lub mechanicznymi; z dopuszczeniem prób na oczyszczanie ścierne np., Gamet 

lub Korund 

• usunięcie przebarwień po mikroorganizmach np. Perhydrolem; 

• uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawą mineralną dopasowaną kolorystycznie do 

uzupełnianej powierzchni, np. Restauriermortel firmy Remmers, 

• przemurowanie słupa bramnego lub dokonanie tzw. szycia poprzez założenie prętów 

gwintowanych, nierdzewnych na żywicę mineralną; 

• pogłębienie słabych spoin i wypełnienie nową zaprawą wapienną dopasowaną 

kolorystycznie do oryginalnej, np. Fugenmortel TK firmy Remmers oraz wypełnienie 

dużych przestrzeni kamieniami granitowymi; 

• oczyszczenie metalowego ogrodzenia mechanicznie lub chemicznie; 

• 1O. odkucie zaprawy montującej na ok 2-3 cm, oczyszczenie metalu i zabezpieczenie 

antykorozyjne; 

• zabezpieczenie inhibitorem korozji, np. roztworem taniny i ewentualnie pokryć farbą 

antykorozyjną lub powłoką zabezpieczającą, np. roztworem Paraloidu B 44 oraz 

mikrowoskiem, np. Cosmolloidem H80; 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  - Pozwolenie na  roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [MGW] z 

03.06.2019r. 

 

11. Remont i konserwacja Kościoła Filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 

Marwicach 

Zakres prac obejmuje realizację I Etapu. Do zakresu prac należy zaliczyć: 

• Prace konserwatorskie przy elewacji i rekonstrukcji szczytów, w tym: 

- Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji szczytu zachodniego 

- Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji szczytu wschodniego 

- Konserwacja elewacji zachodniej 

- Remont dachu – prace konserwatorskie przy konstrukcji więźby, pokrycie dachu, 

montaż obróbek blacharskich. 



 
W ramach projektu nie zostaną wykonane następujące prace wyszczególnione w kosztorysie 

inwestorskim: poz. 2 ETAP II na kwotę 578 159,58 PLN brutto.  Przedmiotowe prace zostaną 

wykonane ze środków własnych w późniejszym terminie. 

 

Wnioskodawca posiada prawomocną Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

- Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa  ZN-G.5142.2.2019 [Lubi]  

z 03.06.2019r. 

12. Remont i konserwacja kościoła pw. Św. Krzyża w Lubnie 

Zakres robót przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowalnych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół parafialny pw. św. Józefa w Lubnie, 

gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, zlokalizowany na dz. ewid. 241, wpisany do rejestru 

zabytków pcpd numerem KOK-I-17/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.1976 roku, zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną 

przez mgr inż. arch. Krystynę Miedzianowską  i  arch. Władysława Stebleckiego w styczniu 2017  

roku  w zakresie remontu dachu obejmującego następujące elementy: 

• Wymiana fragmentu płatwi 

• Wymiana niewymiarowej krokwi z wykonaniem przepustnicy 

• Wykonanie brakuącej wiatrownicy 

• Wymiana i uzupełnienie rygla 

• Naprawa gniazda krokwi, belki wiązarowej, stolca leżącego wraz z wykonaniem 

nadbitki 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr  ZN-

G.5142.3.2019 [Lubi]  z 03.06.2019r. 

 

13. Remont wieży kościelnej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha W Tarnowie 

Zakres inwestycji obejmuje prowadzenie robót budowalnych i prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół filialny pw. św. Wojciecha w 

Tarnowie, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, zlokalizowany na dz. ewid . 370/1, wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem L-181/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 28.02.2005 roku, w zakresie remontu wieży, w następującym zakresie: 

Opis robót w budynku kościelnym 

1) Roboty wstępne, 

2) Konserwacja muru z cegły, 

3) Naprawa hełmu, krzyża 

4) Instalacja odgromowa 

W ramach projektu nie zostaną wykonane następujące prace wyszczególnione w 

kosztorysie inwestorskim: naprawa stropów pośrednich (15 935,98 zł netto), naprawa żaluzji 

(17 043,45 zł netto), naprawa zegara (29 000,00 zł netto).  Przedmiotowe prace zostaną 

wykonane ze środków własnych w późniejszym terminie. 



 
 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na  roboty budowlane i prace konserwatorskie sprawa nr ZN-

G.5142.1.2019 [Lubi] z 03.06.2019r. 

 

 

14. Remont i konserwacja kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Lipkach Wielkich 

Zakres robót obejmuje prowadzenie robót budowlanych, badań i prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół parafialny pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich, gmina Santok, powiat gorzowski, wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem L-261/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora  

Zabytków z dnia 24.08.2007 roku, w następującym zakresie: 

• remont dachu 

• witraże 

• instalacje elektryczne, w tym: 

- demontaż instalacji istniejącej 

- instalacja odgromowa 

- instalacje podstawowe 

- system wykrywania pożaru 

- instalacja nagłośnienia 

- system multimedialny 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na  roboty budowlane, badania i prace konserwatorskie sprawa nr  

ZN-G.5142.6.2019 [Des]  z 03.06.2019r. 

 

15. Remont wieży i elewacji budynku Kościoła p.w. św. Matki Boskiej Królowej Polski w 

Czechowie 

Zakres robót obejmuje: remont wieży i elewacji budynku Kościoła p.w. św. Matki Boskiej 

Królowej Polski w Czechowie 

• Odtworzenie miedzianego pinakla wieży 

• Kamienny detal-piaskowiec-kolumnowa arkada 

• Pinakle - cynk 

• Drewno stolarka, konstrukcja hełmu 

• Rusztowanie 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-

G.5142.4.2019 [San] z 03.06.2019r. 

 

16. Remont kościoła parafialnego pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie 



 
Zakres inwestycji obejmuje na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku jakim jest 

kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie, wpisany do rejestru zabytków 

pod nr 189 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 

16.03.1961 roku i pod nr KOK-I-19/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.1976 roku, zgodnie z programem badań konserwatorskich 

sporządzonym przez mgr Piotra Maćka w Dębnie Lubuskim w dniu 23.12.2016 roku, 

polegających na: 

• opracowaniu dokumentacji fotograficznej zachowania 

• rozebraniu boazerii stropu 

• dezynfekcji powierzchni tynków, konstrukcji sklepienia, elementów drewnianych 

• usunięciu wtórnych warstw tynku 

• dezynfekcji, wzmacnaianiu lub hydrofobizacji powierzchniowej osłoniętych warstw 

tynku pierwotnego 

• wymianie zniszczonych desek podbitki stropów 

• otrzcinowaniu na stropach, biegach i spocznikach schodowych 

• wzmocnieniu istniejącego tynku 

• ręcznego oczyszczenia powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy 

• konsolidacji doczyszczonych fragmentów pierwotnej dekoracji malarskiej 

• odtworzeniu witraży 

• uzupełnieniu ubytków warstw tynku pierwotnego 

• uzupełnieniu ubytków pierwotnej dekoracji malarskiej 

• konsolidacji dekoracji malarskiej. 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane  

sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [San] z 03.06.2019r. 

 

17. Wzmocnienie konstrukcji nośnej zabytkowego kościoła, wieży i dzwonnicy w kościele 

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Janczewie  

Prace w obiekcie polegają na wzmocnieniu konstrukcji nośnej budynku kościoła. Zakres prac 

obejmuje: 

• Remont budynku kościoła 

• Remont części wieżowej 

• Remont dzwonnicy 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na  roboty budowlane sprawa nr  ZN-G.5142.2.2019 [San] z 

03.06.2019r. 

 

18. Remont budynku Kościoła w Santoku p.w. św. Józefa – remont dzwonnicy 

Inwestycja dotyczy: 



 
• Obiekt : Kościół w Santoku p.w. św. Józefa , Santok dz. nr 69 i 659. Gmina: Santok 

• Województwo: Lubuskie 

• Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Antoniego w Starym Polichnie. 

• Adres: Stare Polichno 66-431 ul: Zielona 3; 

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Kościoła w Santoku p.w. św. Józefa, 

jednostka ewid. Santok – obręb ewid. Santok dz. nr 69 oraz dz. Nr 659. Pozostawia się bez 

zmian kształt i wielkość obiektu. Podczas prac remontowych zostaną wykonane następujące 

prace związane z remontem dzownnicy: 

• Prace przygotowawczo-organizacyjne 

• Prace murowe – przemurowanie pól międzyryglowych 

• Renowacja tynków zewnętrznych wraz z tynkami nowymi 

• Zabezpieczenie i kolorystyczne scalenie konstrukcji ryglowej oraz pól międzyryglowych 

• Rekonstrukcja drzwi wejściowych 

• Renowacja elementów konstrukcyjnych drewnianych 

• Izolacja szczelin na styku podwaliny i cokołu dzwonnicy 

• Malowanie balustrady metalowej 

• Oczyszczenie cokołu i biegu schodowego kamiennego dzwonnicy 

 

Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie,  sprawa nr ZN-G.5142.5.2019 [San] z 

03.06.2019r. 

 

Szczegółowy opis prac precyzują: projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne. 

 

UWAGA! Prace mogą być realizowane również na podstawie projektów zamiennych 

(przeprojektowanie), sporządzanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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