
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  29-09-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

dokonuje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
opublikowanego w 5 plikach (cz. 1 -5), zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia
21.08.2020 r. poprzez:

1.1 dodanie pozycji 1.9.1.2.13 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej
w dziale „Prace renowacyjne na elewacji ” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) -
„Renowacja elementów attyki w ilości: tralki – 56 szt.; kule – 8 szt.; woluty – 4
szt.; gzymsy (20%)" – 26.09 m2

1.2 dodanie pozycji 1.9.1.2.14 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej
w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) -
„Mycie ciśnieniowe elementów kamiennych i schodów przy wejściu głównym”
o powierzchni 56 m2.

1.3 dodanie pozycji 1.9.1.2.15 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej
w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) -
„Piaskowanie elementów kamiennych i schodów przy wejściu głównym”
o powierzchni 56 m2.

1.4 dodanie pozycji 1.9.1.2.16 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej
w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) -
„Zabezpieczenie poprzez zagruntowanie elementów kamiennych i schodów przy
wejściu głównym” o powierzchni 56 m2.

1.5 dodanie pozycji 1.9.1.2.17 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej
w dziale „Prace renowacyjne na elewacji „” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) -
„Usuniecie graffiti na elewacji” - 1kpl.

1.6 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu
Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 2, punkt XV. Program
konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4
(Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ) w brzmieniu:
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„Graffiti na elewacji należy usunąć przy pomocy środków chemicznych (np.
roztwór HF o stężeniu 0,5-4%) nie powodujących uszkodzenia murów z cegły.
Usuwanie graffiti należy rozpocząć od poddania próbie niewielkiego fragmentu
usuwanego graffiti w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym
terminie wykonania próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
Zamawiającego w terminie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.
W przypadku uszkodzenia powierzchni należy zmienić metodę we współpracy
z Jednostką projektowania.”

1.7 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu
Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 3, punkt XV. Program
konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4
(Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ) w brzmieniu:

„Graffiti na elewacji należy usunąć przy pomocy środków chemicznych (np.
roztwór HF o stężeniu 0,5-4%) nie powodujących uszkodzenia murów z cegły.
Usuwanie graffiti należy rozpocząć od poddania próbie niewielkiego fragmentu
usuwanego graffiti w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym
terminie wykonania próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
Zamawiającego w terminie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.
W przypadku uszkodzenia powierzchni należy zmienić metodę we współpracy
z Jednostką projektowania.”

1.8 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu
Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 2, punkt XV. Program
konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4
(Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6
do SIWZ) w brzmieniu:

„Renowacja elementów attyki
- Luźne, odspojone elementy betonowe należy skuć, miejsca przeznaczone
do reprofilacji
oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym, głębokopenetrującym.
- Ubytki uzupełnić gruboziarnistą zaprawą do reprofilacji betonu
- Uzupełnione ubytki pokryć zaprawą ochronną, uszczelniającą.
- Całość pomalować elastyczną, mineralna farbą uszczelniającą.”

1.9 Zmianę zapisu opisu technicznego Projektu Wykonawczego – Branży
architektonicznej Tom 2, pkt. VIII. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań
i materiałów w części: „Elewacje” (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ)

z: „ Remont kamiennych schodów zewnętrznych, kolumn i belkowania nad
wejściem głównym poprzez mycie ciśnieniowe, piaskowanie i zagruntowanie”

na:
„Remont kamiennych schodów zewnętrznych, kolumn i belkowania nad wejściem
głównym poprzez mycie ciśnieniowe, piaskowanie i zagruntowanie. Przed
wykonaniem ww. prac należy w miejscu słabo widocznym wykonać próbę
w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym terminie wykonania
próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie na 7
dni przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku uszkodzenia powierzchni
należy zmienić metodę prac we współpracy z Jednostką Projektowania.”

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 09-10-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 09-10-2020 r. o godz. 13:30.
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Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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