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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
Łańcut
37-100
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Żaba
Tel.: +48 172252010
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Faks: +48 172252012
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek-lancut.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej (...)
Numer referencyjny: S-ZP-203/01/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
92312000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA
przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich :
- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku ( wraz z Biblioteką z
wyłączeniem Oficyny
- remont i konserwacja stolarki okiennej ( bez piwnic)
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej( bez piwnic)
- opaski zewnętrzne
- instalacja odgromowa i wyrównawcza

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Muzeum01
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-008199
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 012-023211
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/01/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:
— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
— opaski zewnętrzne,
— instalacja odgromowa i wyrównawcza.
Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:
a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:
— taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego,
niewg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),
— elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,
— roboty przygotowawcze,
— elewacja 1-1 zachodnia,
— elewacja 2-2 północna,
— elewacja 3-3 wschodnia,
— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),
— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
— opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06,
PZ.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,
— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter I piętro, II piętro,
— roboty porządkowe.
b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)
— elewacja frontowa Zamek – (poz.1),
— elewacja północna Zamek- (poz.2),
— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),
— elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),
— elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),
— wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),
— wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),
— wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),
— wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),
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— wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),
— elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),
— dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),
— dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),
— dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),
— dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),
— elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),
— elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),
— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),
— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),
— elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),
— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).
c) prace instalacyjne –elektryczne:
— instalacja odgromowa, wyrównawcza,
— pomiary.
Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:
Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczywyjść
kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe(mocowanie).
W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny byćwykonane jak w
opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tymobwody oświetlenia
wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach,winny odbywać się z
zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych naodcinkach bez kabli.
Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem
etapowaniarobót.
Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane
w czasie Festiwalu Muzycznego.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich:
— konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny,
— remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic),
— remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic),
— opaski zewnętrzne,
— instalacja odgromowa i wyrównawcza.
Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:
a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:
— taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego,
niewg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.),
— elewacje: wymiana parapetów, obróbek blacharskich i rur spustowych,
— roboty przygotowawcze,
— elewacja 1-1 zachodnia,
— elewacja 2-2 północna,
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— elewacja 3-3 wschodnia,
— elewacja:5-5, 6-6 (biblioteka),
— elewacja:7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
— elewacja:11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
— elewacja:16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
— opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06,
PZ.07,PZ.09,PZ.10, PZ.11, PZ.14,
— modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej:, parter I piętro, II piętro,
— roboty porządkowe.
b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)
— elewacja frontowa Zamek – (poz.1),
— elewacja północna Zamek- (poz.2),
— elewacja wschodnia Zamek- (poz.3),
— elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4),
— elewacja południowa Zamek –z zewnątrz (poz.5),
— wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6),
— wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7),
— wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8),
— wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9),
— wieża południowo-wschodnia, Taras – (poz.10),
— elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11),
— dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12),
— dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13),
— dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15),
— dziedziniec wewnętrzny, elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16),
— dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17),
— elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22),
— elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23),
--- elewacja zachodnia (Zamek) - (poz 24)
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25),
— wieża,, Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26),
— elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27),
— elewacja wschodnia, dziedziniec gospodarczy- (poz.28),
— elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29),
— elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30).
c) prace instalacyjne –elektryczne:
— instalacja odgromowa, wyrównawcza,
— pomiary.
Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący:
Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczywyjść
kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe(mocowanie).
W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny byćwykonane jak w
opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tymobwody oświetlenia
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wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach,winny odbywać się z
zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych naodcinkach bez kabli.
Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem
etapowaniarobót.
Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane
w czasie Festiwalu Muzycznego.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

