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Karłowice, dn. 01.02.2021 r.

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia (II)
Dotyczy: postępowania o udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta
Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła
w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” –
renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez:
I.

Zmianę zapisów rozdziału 3 SIWZ w pkt 3.3.:
z:
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujący zakres prac:
1) Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej,
2) Zwoływanie komisji konserwatorskich, w skład których wchodzić mają
przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz OWKZ,
3) Usunięcie wtórnych podwieszanych sufitów ze stropu nawy i empory,
4) Usunięcie wtórnych płycin z balustrady empory,
5) Dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
6) Usunięcie wtórnych powłok malarskich z empory,
7) Wykonanie nowych powłok malarskich na emporze zgodnie z pierwotną
kolorystyką,
8) Wykonanie konserwacji mazerunków na balustradzie empory,
9) Oczyszczenie i scalenie kolorystyczne stropu drewnianego nawy i empory,
10) Zabezpieczenie stropu nawy i empory transparentnym lakierem akrylowym,
11) Uzupełnienie wypraw tynkarskich w nawie,
12) Malowanie wnętrza nawy, kruchty i zakrystii,
13) Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
14) Montaż nowych opraw oświetleniowych,
15) Zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych,
16) Montaż tabliczek z numeracją pismem Braille’a na ławkach,
17) Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w istniejącej skrzynce
elektrycznej na północnej elewacji kościoła,
18) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, w wymaganej ilości przez prawo,
nie mniej jednak niż 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (format .pdf) na nośniku elektronicznym,
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19) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót;
na:
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujący zakres prac:
1) Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej,
2) Zwoływanie komisji konserwatorskich, w skład których wchodzić mają
przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz OWKZ,
3) Usunięcie wtórnych podwieszanych sufitów ze stropu nawy i empory,
4) Usunięcie wtórnych płycin z balustrady empory,
5) Dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
6) Usunięcie wtórnych powłok malarskich z empory,
7) Wykonanie nowych powłok malarskich na emporze zgodnie z pierwotną
kolorystyką,
8) Wykonanie konserwacji mazerunków na balustradzie empory,
9) Oczyszczenie i scalenie kolorystyczne stropu drewnianego nawy i empory,
10) Zabezpieczenie stropu nawy i empory transparentnym lakierem akrylowym,
11) Uzupełnienie wypraw tynkarskich w nawie,
12) Malowanie wnętrza nawy, kruchty i zakrystii,
13) Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
14) Montaż nowych opraw oświetleniowych,
15) Zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż
tabliczek z numeracją pismem Braille’a na ławkach,
16) Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w istniejącej skrzynce
elektrycznej na północnej elewacji kościoła,
17) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, w wymaganej ilości przez prawo,
nie mniej jednak niż 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (format .pdf) na nośniku elektronicznym,
18) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót;
II.

Zmianę zapisów rozdziału 17 SIWZ w pkt 17.11.:
z:
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Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę
Tel./Fax ...........................................
Adres e-mail: ....................................
PRZETARG NIEOGRANICZONY
KAR.271.1.2020.BK
na zadanie pn.:
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie
Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjnoinformacyjne w województwie opolskim”
– renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach
NIE OTWIERAĆ PRZED 03.02.2021 r., GODZ. 12:00

na:

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę
Tel./Fax ...........................................
Adres e-mail: ....................................
PRZETARG NIEOGRANICZONY
KAR.271.1.2020.BK
na zadanie pn.:
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie
Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjnoinformacyjne w województwie opolskim”
– renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach
NIE OTWIERAĆ PRZED 08.02.2021 r., GODZ. 12:00

III.

Zmianę zapisów rozdziału 18 SIWZ w pkt 18.1. oraz 18.3.:
z:
18.1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.02.2021 r., do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (I piętro, kancelaria Wójta).
18.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2021 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (I piętro, sala narad).
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na:
18.1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2021 r., do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (I piętro, kancelaria Wójta).
18.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2021 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (I piętro, sala narad).
IV.

Zmianę załączników wyszczególnionych w rozdziale 36 SIWZ:
z:
Załącznik nr 8 Projekt umowy (poprawiony)
na:
Załącznik nr 8 Projekt umowy (poprawiony II)

V.

Dodanie załącznika w rozdziale 36 SIWZ:
dodano:
Załącznik nr 12 do SIWZ – Dodatkowa dokumentacja fotograficzna

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie tj. zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia oraz
termin składania ofert.
Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców

Ksiądz
/-/ Andrzej Plewa
…………………………………………………..
podpis kierownika jednostki
zamawiającej

4

