Do Wykonawców
WZP.271.3.50.2017

Wrocław, 05.02.2018 r.

ZP/PN/73/WOU/08/494/2017
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Rewitalizacja wnętrza
kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów
Michaela Englera”.
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, niniejszym zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zgodnie z poniższymi zapisami.

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), str. 3 po pkt 1.5 dodaje się
zapis:
„OPCJA:
Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji
możliwość wykonania
niniejszego zamówienia w następujących wariantach (opcjach):
a) Możliwość rezygnacji z wykonania elementów zdobień empory opisanych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
W tym przypadku wynagrodzenie ulegnie obniżeniu w oparciu o jednostkowe
ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w „Wykazie cen ryczałtowych”.
b) Rozbiórka/demontaż elementów organów i zdobień wykonanych wcześniej
w ramach budowy empory pozostających w konflikcie (technologicznym lub
artystycznym) z założeniami projektu odbudowy/rekonstrukcji organów
będących przedmiotem zamówienia, tj. określonymi wytycznymi SIWZ.
Decyzję w tym zakresie („a”; „b”) Zamawiający podejmie ostatecznie na
etapie
zatwierdzania
projektu
technicznego
rekonstrukcji
organów
(dokumentacji projektowej).”
- Dział XIV (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY), str. 21 po pkt 3 dodaje się
pkt 3a w brzmieniu:
„3a.
W celu porównywalności ofert do wyceny Opcji w zakresie pkt „b”
należy przyjąć demontaż zakresu elementów organów i zdobień
przewidzianych w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej budowy
empory (Załącznik L do Opisu Przedmiotu Zamówienia).”

2. W Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;
- Po pkt 1 lit. B) ppkt 1.5, str. 1 dodaje się lit. C) w brzmieniu:
„OPCJA:

C) Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji możliwość wykonania
niniejszego zamówienia w następujących wariantach (opcjach):
a) Możliwość rezygnacji z wykonania elementów zdobień empory opisanych w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
b) Rozbiórka/demontaż elementów organów i zdobień wykonanych wcześniej
w ramach budowy empory pozostających w konflikcie (technologicznym lub
artystycznym) z założeniami projektu odbudowy/rekonstrukcji organów
będących przedmiotem zamówienia, tj. określonymi wytycznymi SIWZ.
Decyzję w tym zakresie („Ca”; „Cb”) Zamawiający podejmie ostatecznie na
etapie
zatwierdzania
projektu
technicznego
rekonstrukcji
organów
(dokumentacji projektowej).”

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty;
- treść zmiany w załączeniu do niniejszej modyfikacji

4. W Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy;
- w § 1, str. 3, po zapisie „Wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie
Wykonawcy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego”, dodaje się do Definicji
następujący zapis:
„Opcja – prawo wyboru Zamawiającego w odniesieniu do zakresu realizacji
świadczenia przez Wykonawcę”.
- § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie następujących Prac:
1) realizacja wszystkich Prac objętych zakresem Zadania nr 1, opisanych
w OPZ poz.1.1-1.3;
2) realizacja wszystkich Prac objętych zakresem Zadania nr 2, opisanych
w OPZ poz.1.4-1.5.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
2.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy składa się z zamówienia
podstawowego
określonego w ust.1 oraz z zamówienia objętego
prawem opcji określonego w ust.3. Zakresy rzeczowe składające się na
zamówienie podstawowe oraz prawo opcji określa OPZ.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
w następującym zakresie:
A. Rezygnacji z wykonania elementów organów oraz dekoracji empory,
opisanych w OPZ a przewidzianych realizacji na emporze
B. Dokonania rozbiórki /demontażu elementów organów i dekoracji
wykonanych wcześniej w ramach odbudowy empory, a pozostających
w konflikcie technologicznym lub artystycznym z założeniami projektu
odbudowy/rekonstrukcji organów, będących przedmiotem zamówienia
tj. określonymi wytycznymi SIWZ.

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do
dnia zatwierdzania dokumentacji projektowej (rekonstrukcyjnej). Termin, ten
uważa się za dochowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu Zamawiający złoży
Wykonawcy pisemne oświadczenie o zleceniu lub braku zlecenia wykonania”.
- w § 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stają się odpowiednio ust. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Wprowadza się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
wskazanego w § 2 ust. 3 wynagrodzenie określone w ust.1 ulegnie
stosunkowemu obniżeniu lub podwyższeniu w oparciu o jednostkowe ceny
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ryczałtowe podane przez Wykonawcę w wykazie Cen Ryczałtowych.
Maksymalne wynagrodzenie po zastosowaniu prawa opcji nie może być
wyższe niż …………………… zł brutto, w tym podatek VAT według
obowiązujących przepisów na dzień podpisania niniejszej Umowy ………… zł,
to jest netto…………. (słownie: ……………)lub nie wyższe niż …………… zł w
przypadku gdy Zamawiający będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu
przedmiotowej czynności.”
- § 24 ust. 2 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„1) zmiana terminów realizacji zamówienia może być dokonana:
a) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: konieczność wprowadzenia zmian do Dokumentacji
rekonstrukcyjnej, skorzystania z prawa opcji”
- § 24 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części Umowy (§ 2 ust. 3 pkt A);
w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone o jednostkowe ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w
Wykazie Cen Ryczałtowych (Załącznik nr 1.1 do SIWZ), przy czym
Zamawiający
zapłaci
za
wszystkie
spełnione
świadczenia
oraz
udokumentowane
koszty,
które
Wykonawca
poniósł
w
związku
z wynikającymi z Umowy planowanymi Pracami;”
- w § 24 ust. 2 pkt 7) staje się pkt 8), a nowy pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7)
Zamawiający skorzysta z prawa opcji określonego w § 2 ust. 3 pkt
B; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie
podwyższone o wykonany zakres dodatkowych prac, w oparciu o cenę opcji
dla tego zakresu podaną przez Wykonawcę w ofercie.”

5. Opis elementów wyceny, o które pomniejszony zostanie zakres zamówienia
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym
mowa w niniejszej modyfikacji w zakresie pkt a, tj. możliwości rezygnacji
z wykonania elementów zdobień empory opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
I. ELEMENTY DEKORACJI BALUSTRADY EMPORY ORGANOWEJ

1.

Pochwyt drewniany (1/B) – lp. 42 WCR

2.

Pochwyt - gzyms drewniany (2/B) -

3.

Płycina balustrady (3/B) – lp. 44 WCR

4.

Cokół drewniany balustrady (4/B) – lp. 45 WCR

5.

Balustrada wewnętrzna (5/B) – lp. 46 WCR

6.

Ornament w balustradzie (6/B, 7/B) - lp. 187, 191 WCR

7.

Ornament środkowy balustrady (8/B) – lp. 188, 192 WCR

8.

Ornament dolny balustrady (9/B) – lp. 189, 193 WCR

9.

Dekoracje szafy pozytywu balustrady:

10.

a)

10/B – lp. 47

b)

11/B – lp. 48

c)

12/B – lp. 49

d)

13/B – lp. 50

lp. 43 WCR

Aniołki – 4 szt. (szafy pozytywu balustrady) (14/B) – 194 WCR
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11.

Wazy- 2 szt. (szafy pozytywu balustrady) (15/B) – 195 WCR

12.

Ornament na balustradzie (16/B) – 190, 196 WCR

13.

Ornament dolny szafy pozytywu (17/B) – 22, 51 WCR

14.

Ornament górny szafy pozytywu (18/B) – 23, 52 WCR

II. ELEMENTY ORGANÓW W EMPORZE
15.

Sekcja Manuału I (Rueckpositiv) – lp. 134 – 143 WCR

WCR – Wykaz Cen Ryczałtowych (Załącznik nr 1.1 do SIWZ)

6. Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia: 21.02.2018 r., do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.02.2018 r., do godz. 11:15.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Załączniki:
- Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) po modyfikacji;
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