Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104864/01 z dnia 2021-07-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skąpe
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770505
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Skąpe 65
1.4.2.) Miejscowość: Skąpe
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-213
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.4.7.) Numer telefonu: 683419212
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skape.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skape.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104864/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 09:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00095430/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować zadanie pn. „Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn”, w części
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dotyczącej remontu dachu. Budynek zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 155/1, obręb 0011 Radoszyn i wpisany jest do rejestru zabytków,
prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem L609/A.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót zatwierdzone decyzją Starosty
Świebodzińskiego nr 180/2020 z dnia 29.06.2020 r. które stanowią integralną część specyfikacji
warunków zamówienia.
1.3. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z warunkami konserwatora zabytków określonymi
w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.9.2021 [mSką] z dnia
24.05.2021 r.
1.4. Zakres robót w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie robót budowlanych
oraz prac konserwatorskich niezbędnych z uwagi na zagrożenie zniszczeniem i istotnym
uszkodzeniem budynku, polegających m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowli przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez
przełożenie istniejącej dachówki wraz z uzupełnieniem ubytków,
b) wymianie i/lub uzupełnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
c) uzupełnieniu ubytków w ścianach,
d) uzupełnieniu brakującego słupa,
e) usunięcia z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów,
f) wykonaniu nowego zadaszenia nad zakrystią.
1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego zabezpieczenia stolarki
drzwiowej i okiennej.
1.6. W przypadku używania materiałów nie pochodzących z rozbiórki remontowanego kościoła
lub innego obiektu historycznego Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych,
które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy
w miejsce wbudowania wszelkich materiałów (również pochodzących z rozbiórki innych
obiektów historycznych) wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest
w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia
muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie
do stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodne z zaleceniami i wytycznymi
konserwatora zabytków.
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz
parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i
urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli
nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń.
1.8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z następujących źródeł:
a) środki budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) środki budżetu Województwa Lubuskiego.
Po zmianie:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować zadanie pn. „Remont dawnego kościoła protestanckiego w m. Radoszyn”, w części
dotyczącej remontu dachu. Budynek zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 155/1, obręb 0011 Radoszyn i wpisany jest do rejestru zabytków,
prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem L609/A.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót zatwierdzone decyzją Starosty
Świebodzińskiego nr 180/2020 z dnia 29.06.2020 r. które stanowią integralną część specyfikacji
warunków zamówienia.
1.3. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z warunkami konserwatora zabytków określonymi
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w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.9.2021 [mSką] z dnia
24.05.2021 r.
1.4. Zakres robót w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie robót budowlanych
oraz prac konserwatorskich niezbędnych z uwagi na zagrożenie zniszczeniem i istotnym
uszkodzeniem budynku, polegających m.in. na:
a) zabezpieczeniu budowli przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez
przełożenie istniejącej dachówki wraz z uzupełnieniem ubytków,
b) wymianie i/lub uzupełnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
c) uzupełnieniu ubytków w ścianach,
d) uzupełnieniu brakującego słupa,
e) usunięcia z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów.
1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego:
a) zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wykonania nowego zadaszenia nad zakrystią.
1.6. W przypadku używania materiałów nie pochodzących z rozbiórki remontowanego kościoła
lub innego obiektu historycznego Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych,
które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy
w miejsce wbudowania wszelkich materiałów (również pochodzących z rozbiórki innych
obiektów historycznych) wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest
w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia
muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie
do stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodne z zaleceniami i wytycznymi
konserwatora zabytków.
1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz
parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i
urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli
nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń.
1.8. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z następujących źródeł:
a) środki budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) środki budżetu Województwa Lubuskiego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-12 10:00
Po zmianie:
2021-07-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-12 12:00
Po zmianie:
2021-07-13 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
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Przed zmianą:
2021-08-10
Po zmianie:
2021-08-11
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