Konstancin Jeziorna, dn. 05.11.2018 r.
KDK/ZP/10/1/2018
Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach
projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki
Polskiej”Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna
środowisku.
Szanowni Państwo!
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany do projektu wykonawczego
Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie – Jeziornie:

*KOSZTORYSY
*Architektura
Roboty budowlane
- poz. 117 - zmiana przedmiaru
- poz. 183 - nowa pozycja - Malowanie wzoru wycinanki
- poz. 186 - nowa pozycja - licowanie ścian płytkami w pomszczeniu 1.9
* Wyposażenie obiektu
- poz. 6- zmiana wymiarów szafy
- poz. 7 - zmiana wymiarów lady w recepcji
- poz. 8 - nowa pozycja - szafa we foyer
- poz. 9 - nowa pozycja - szafa we foyer
- brak pozycji nr 10 w stosunku do poprzedniego kosztorysu - wieszaki w szatni
- poz. 14 - zmiana przedmiary dot. liczby puf
- poz. 28 - zmiana liczby i wymiarów ekranów multimedialnych na antresoli
- poz. 29 - zwiększona liczba w przedmiarze
*PROJEKT WYKONAWCZY:
*Branża Architektura:
-Rys. 1 Rzut parteru – zmiana wyposażenie w pom. nr 1.1 Foyer (zmiana lokalizacji
i kształtu lady, doprojektowanie szafy Sz5, usunięcie dwóch szklanych ścianek)
-Rys. 2 Rzut antresoli – zmiana wyposażenia w pom. nr 2.1 Antresola (zamiana trzech
stołów multimedialnych na dwa 65 calowe, zmiana wymiaru mobilnej ścianki oraz
dodatkowo zostały zaprojektowane 3 miejsca na tzw. pogłębianie wiedzy)
-Rys. 6 Przekrój B-B – zmiana widoku lady w pom. nr 1.1 Foyer
-Rys. 16_Rzut parteru - zakres wykonywania iniekcji krystalicznej – zmiana podkładu
rzutu parteru
-Rys. 33 – po zmianach rysunek nie występuje

-Rys. 34 - po zmianach rysunek nie występuje
*Branża Aranżacja Wnętrz:
-Rys. 1W_ Rzut parteru – wyposażenie – zmiana ilości wyposażania
-Rys. 2W_Rzut antresoli – wyposażenie – zmiana ilości wyposażenia
-Rys. 1P_Rzut posadzek – parter – zmiana usytuowania płytek podłogowych w pom. nr 1.1
-Rys. 1R_Rozwinięcie pomieszczeń 1.1, 1.2 – zmiana koloru tłoczenia wycinanki
-Rys. 2R_Rozwinięcie pomieszczeń 1.3, 1.4, 1.5 - dodatkowo zostały zaprojektowane
tłoczenia wycinanki w płytkach
-Rys. 3R_Rozwiniecie pomieszczeń 1.9, 1.10 – dodatkowo zostały zaprojektowane rolety
okienne
-Rys. 4R_Rozwiniecie pomieszczeń 1.7, 1.8 - dodatkowo zostały zaprojektowane rolety
okienne w pom. nr 1.7
-Rys. 5R_Rozwiniecie pomieszczeń 1.9, 1.10 – dodatkowo została zaprojektowana opaska
przy zlewie
-Rys. 6R_Rozwiniecie pomieszczenia 2.1 – dodatkowo zostały zaprojektowane rolety
okienne oraz zmiana podkładu wyposażenia
-Rys. 4Z_Rozwinięcie zabudowy w pom. nr 2.1 – zmiana głębokości szafy
-Rys. 8Z_Rozwinięcie zabudowy w pom. nr 1.8 – dodatkowy detal zabudowy Sz5
*Branża Architektura - Projekt Wystawy:
-Rys. 1_Projekt wystawy – zmiana podkładu rzutu parteru
-Rys. 12_Projekt wystawy schemat zwiedzania – zmiana podkładu rzutu parteru
Powyższe zmiany wymagały podmianę podkładów architektonicznych na innych
rysunkach.
*Branża Instalacje Elektryczne:
-Rys. E1_Instalacja siłowa i gniazdowa – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru
oraz lokalizacji gniazd przy ladzie
-Rys.E2_Instalacja siłowa i gniazdowa – rzut antresoli - zmiana podkładu rzutu antresoli
oraz dodatkowo zostały zaprojektowane gniazda przy ekranach multimedialnych
-Rys.E4_Instalacja oświetlenia – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru oraz
lokalizacji opraw oświetleniowych
-Rys.E5_Instalacja oświetlenia – rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli oraz
lokalizacji opraw oświetleniowych
-Rys.E6_Instalacja SAP – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru, trasy przewodu
HTKSHekw1x2x0,8 PH90 oraz lokalizacji centrali SAP POLON4100
-Rys.E7_Instalacja SAP -rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli
-Rys.E8_Instalacje LAN, CCTV, SWIN – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru,
lokalizacji pionu kablowego, kanału PCV 130x60 w zabudowie meblowej oraz gniazd
komputerowych 2xRJ45 kat. 6
-Rys.E9_Instalacje LAN, CCTV, SWIN -rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli
oraz dodatkowo zostały zaprojektowane gniazda komputerowe 2xRj45 kat.6
-Rys.E11_Rozdzielnia główna RG – schemat – zmiana schematu rozdzielni głównej RG
-Rys.R12_Sieć strukturalna – schemat- zmiana schematu sieci strukturalnej
-Rys.R13_Punkt dystrybucyjny GPD – schemat – zmiana schematu punktu
dystrybucyjnego GPD

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia
06.11.2018 r., godz. 10.00 na dzień 08.11.2018 r., godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21 , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
I piętro, Sala multimedialna , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.
Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1,
oraz rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 635404-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.

Konstancin-Jeziorna, dnia 19 stycznia 2018 roku
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