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         Do wykonawców 

 

 
 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu realizowana w ramach projektu pn.: 
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe  
i kultura z RPO WO 2014-2020. 
 
 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2017 poz.1759) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pkt. 3.2 poprzez 
dodanie załącznika nr o nazwie:  
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru konserwacji i renowacji ołtarza głównego  
w prezbiterium kościoła p.w. NSPJ w Zagwiździu”  
 
oraz poprzez dodanie tego w SIWZ CZĘŚĆ V ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ. 
 
 
 W ślad za dokonaną modyfikacją SIWZ zmienia się ogłoszenie zamieszczone  
w Urzędzie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie o zmianie nr 500029264-N-2017 z dnia 15-
09-2017 r). 
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Ogłoszenie nr 500029264-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.  
 

Zagwiździe: 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 587913-N-2017  
Data: 14.09.2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Krajowy 
numer identyfikacyjny 040073730, ul. Górki  4, 46-030  Zagwiździe, woj. opolskie, państwo 
Polska, tel. 77 421 40 86, 774214034, e-mail kancelariapz@wp.pl, promocja@murow.pl, faks 
.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.murow.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest 
konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Zagwiździu, realizowana w ramach projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura z RPO WO 2014-2020. 3.2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ pn.: 
Kościół_pw.NSPJ_Decyzja_ws_wpisania_do_rejestru_zabytków 
Kościół_pw.NSPJ_PozwolenieKonserwatora_z_ProgramemPracKonserwatorskich 
Kościół_pw.NSPJ_PrzedłużonePozwolenieKonserwatora 3.3 Wykonawca zobowiązany jest 
przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. 3.4 UWAGA! Wymagane jest uwzględnienie w procesie wykonania 
przedmiotowego zamówienia realizację usługi w czynnym obiekcie. Budynek kościoła na 
czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował 
w normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania wykonywanych prac 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób 
przebywających w obiekcie. Miejsce, w którym prowadzone będą prace związane z 
wykonaniem usługi zostanie na koszt Wykonawcy należycie zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
W ogłoszeniu powinno być: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia 
jest konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Zagwiździu, realizowana w ramach projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura z RPO WO 2014-2020. 3.2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ pn.: 
Kościół_pw.NSPJ_Decyzja_ws_wpisania_do_rejestru_zabytków, 
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Kościół_pw.NSPJ_PozwolenieKonserwatora_z_ProgramemPracKonserwatorskich, 
Kościół_pw.NSPJ_PrzedłużonePozwolenieKonserwatora, Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru konserwacji i renowacji ołtarza głównego w prezbiterium kościoła p.w. 
NSPJ w Zagwiździu. 3.3 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do 
opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3.4 UWAGA! 
Wymagane jest uwzględnienie w procesie wykonania przedmiotowego zamówienia realizację 
usługi w czynnym obiekcie. Budynek kościoła na czas realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do dostosowania wykonywanych prac związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 
Miejsce, w którym prowadzone będą prace związane z wykonaniem usługi zostanie na koszt 
Wykonawcy należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 


