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Wykonawcy

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków
zamówienia (dalej SWZ) w następujący sposób:
1.

W pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 1.4. SWZ oraz w projekcie umowy § 1
„Przedmiot umowy” ust. 4 wykreśla się zapis lit. f: „wykonaniu nowego zadaszenia nad
zakrystią”.
W związku z powyższym zapis pkt I ppkt 1.4. SWZ otrzymuje brzmienie:
„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.”,
natomiast zapis § 1 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Zakres robót niniejszej umowy 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.”
2.

Pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt 1.5. SWZ otrzymuje brzmienie:
„1.5. Postępowanie nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego:
a) zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wykonania nowego zadaszenia nad zakrystią.”

3.

§ 1 „Przedmiot umowy” ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„5. Umowa nie obejmuje wykonania części projektu dotyczącego:
a) zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej,
b) wykonania nowego zadaszenia nad zakrystią.”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin
związania ofertą:
a) nowy termin składania ofert: 13.07.2021 r., godz. 10:00
b) nowy termin otwarcia ofert: 13.07.2021 r., godz. 12:00
c) nowy termin związania ofertę: 11.08.2021 r.
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy przygotowywaniu
oferty.
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