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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dokonuje modyfikacji 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o zamówienie publiczne 

„Renowacja i odbudowa elewacji budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54” 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, polegającej na: 

 

1) zmianie treści Rozdziału 2 SIWZ – Przedmiot zamówienia 

Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie 
Przedmiotem zamówienia jest renowacja wschodniej i zachodniej elewacji budynku PWSZ                        

w Chełmie przy ul. Pocztowej 54. 

Zakres prac obejmuje czyszczenie poprzez mechaniczne - ręczne oczyszczenie detalu z nawarstwień 

farby przy pomocy szpachelki lub szczotki ryżowej, z włókna sztucznego lub drucianej mosiężnej 

wszystkich elementów wapienno piaskowych (gzymsów, bonii, naczółków, attyki itp.) ze wszystkich 

warstw farby. Odbicie tynków zdegradowanych, usuniecie tynków wtórnych, wzmocnienie gzymsów 

w miejscach utraty spójności z podłożem, wykonanie iniekcji spajających i gruntowania. Wykonanie  

i malowanie tynków zewnętrznych profili ciągnionych, tynków bonii oraz elementów sztukatorskich  

z dbałością o odtworzenie oryginalnej powierzchni tynków.  Czyszczenie chemiczne oraz impregnacja 

murów gładkich przeznaczone do cegły zabytkowej. Wymiana uszkodzonych cegieł i spoin. 

Czyszczenie, naprawa oraz malowanie obróbki blacharskiej. Uszczelnienie na stykach murów z 

ościeżnicami okien i parapetów oraz wykonanie pozostałych czynności wynikających z załączonego 

przedmiaru prac. 

Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie położonych przy ul. 

Pocztowej 54 i 54a to zespół dawnej Technicznej Szkoły Kolejowej zlokalizowany u podnóża 

zabytkowego zespołu katedralnego greckokatolickiego Góry Chełmskiej wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr A85/568 z dnia 29 grudnia 1971 r. 

Ponadto zespół ten położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B 1 ustalonej 

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm. 

Wszelkie prace i roboty przy obiekcie położonym w obszarze objętym ochroną konserwatorską 

wymagają akceptacji programu prac konserwatorskich właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej. 

 

2) zmianie treści Rozdziału 12 SIWZ – Miejsce oraz termin składania ofert 

Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 112, lub przesłane w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 28 lipca 2020 r. 

do godziny 12:00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Oferta 



otrzymana przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

 

3) zmianie treści Rozdziału 13 SIWZ – Miejsce oraz termin składania ofert 

Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 lipca 2020 r. o  godzinie 

12:30 w Dziale Zamówień Publicznych PWSZ w Chełmie, przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, 

pokój 205. 

 

4) W przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 3 Wykonawca powinien wyliczyć 

koszt czyszczenia powierzchni wszystkich profili ciągnionych oraz wszystkich boni z nawarstwień 

farby przy pomocy szpachelki lub szczotki ryżowej, z włókna sztucznego lub drucianej mosiężnej. 
 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 
 

 

 

 

 


