Gdańsk, 21.06.2021
Nasz znak: DZP.2260.1.21
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich zabytkowych
kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia
odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej

Sygnatura sprawy:

ZP/01/2021

Dotyczy:

ZMIANA NR 2 DO SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w wyniku dodatkowych wytycznych wydanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, wprowadza się następujące zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia, dot.
projektu budynku Brama Mariacka:
1. Rysunek nr A14 Zestawienie drzwi wewnętrznych (architektura, projekt techniczny)
uzupełnia się o informacje dot. struktury lica zewnętrznego drzwi drewnianych, rysunek ten
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, i w całości zastępuje rysunek udostępniony w
dniu 01.06.2021 r. wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.
2. Kratki nawiewne, planowane do montażu na poziomie piwnicy, zamienia się na blachę
perforowaną oraz stalową kratę kutą, w związku z czym Rysunek nr A16 zastępuje się
rysunkami A16.1 Krata w piwnicy 1 oraz A16.2 Krata w piwnicy 2, stanowiącymi załączniki
nr 2 i 3 do niniejszego pisma.
3. Okna p.poż. należy osadzać w istniejących otworach jak najbliżej okien istniejących, co
pokazano na rysunku nr 20 Zasada osadzenia okna przeciwpożarowego (jest to nowy
rysunek), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
4. Uzupełnia się dokumentację projektową o nowy rysunek, obrazujący szczegół wbudowania
studzienek w piwnicach. Rysunek nr 21 Studzienka w piwnicy stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego pisma.
5. Uzupełnia się dokumentację projektową o detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia
ewakuacyjnego. Rysunek nr 22 Detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia
ewakuacyjnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
Zamawiający informuje ponadto, że w dniu 09.06.2021 r. Prezydent Miasta Gdańska wydał decyzję
nr WUiA-VI.6740.1848-4.2020.SA.483286 zezwalającą na prowadzenie robót w budynku Brama
Mariacka. Trwa proces nadania klauzuli ostateczności niniejszej decyzji. Decyzja stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego pisma.
Załączniki:
1. Rysunek nr A14 Zestawienie drzwi wewnętrznych – rewizja z dnia 18.06.2021 r.
2. Rysunek nr A16.1 Krata w piwnicy 1.
3. Rysunek nr A16.2 Krata w piwnicy 2.
4. Rysunek nr 20 Zasada osadzenia okna przeciwpożarowego.
5. Rysunek nr 21 Studzienka w piwnicy.
6. Rysunek nr 22 Detal montażu opraw oświetleniowych wyjścia ewakuacyjnego.
7. Pozwolenie na budowę nr WUiA-VI.6740.1848-4.2020.SA.483286 z dnia 09.06.2021 r.
Uwzględniając ww. zmiany oraz działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 24.06.2021 r. na dzień 01.07.2021 r.
Tym samym, zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

tel. 58 322 21 00
fax 58 322 21 11

www.archeologia.pl
sekretariat@archeologia.pl

14.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ do dnia 01.07.2021 r. do godz. 09:00.
15.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2021 r. o godzinie 09.15.
12.1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 30.07.2021 r.
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
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