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Ogłoszenie nr 500310520-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 658818-N-2018
Data: 06/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 27640000000, ul. Korzenna 33-35,
80-851 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3011051, e-mail
joanna.kalkowska@nck.org.pl, faks 58 3011957.
Adres strony internetowej (url): www.nck.org.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych przy zabytku oraz prac konserwatorskich - zagospodarowanie
poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, przy ul.
Świętojańskiej 50, zw. dalej „kościołem”. Zamówienie finansowane jest z budżetu Samorządu
Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu
„Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45321000-3 Izolacja cieplna 45332000-3 Roboty
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instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem
dróg 45233251-3 Wymiana nawierzchni 92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych 3.
Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części i obejmuje w szczególności: 1) część 1 –
„zagospodarowanie poddasza” - zagospodarowanie obszaru nad nawą główną, transeptem i
prezbiterium kościoła, w tym: a) demontaż istniejących pomostów podestów i kładek b)
uzupełnienie brakujących wieńców żelbetowych. c) naprawa łęku i wysklepień przy filarze d)
wykonanie konstrukcji nośnej pod projektowane podesty e) wykonanie schodów (zejścia z
podestu do dwóch klatek z kręconymi schodami) f) prace konserwatorskie - naprawa (renowacja)
wewnętrznych murowanych szczytów nad nawą środkową i nad transeptem od strony
południowej i północnej g) wykonanie nowych pomostów z barierkami h) montaż ścianek
działowych, i) okładziny ścian, malowanie ścian, j) montaż drzwi, k) wykonanie niezbędnych
instalacji poddasza: 2) część 2 – remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w
Gdańsku: - remont nawierzchni brukowanej w zaułku Zachariasza Zappio - wykonanie nakryw z
piaskowca na obudowach studzienek doświetlających piwnice kamieniczek przyległych do
zaułka Zachariasza Zappio, - wymiana osłony (przekrycia) nad istniejącym otworem zejściowym
w nawierzchni zaułka - konserwacja odsłoniętych powierzchni gotyckich ścian ceglanych
kościoła św. Jana powyżej pierwotnej linii bruku
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku oraz prac konserwatorskich - zagospodarowanie
poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, przy ul.
Świętojańskiej 50, zw. dalej „kościołem”. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części i
obejmuje w szczególności: 1) część 1 – „zagospodarowanie poddasza” - zagospodarowanie
obszaru nad nawą główną, transeptem i prezbiterium kościoła, w tym: a) demontaż istniejących
pomostów podestów i kładek b) uzupełnienie brakujących wieńców żelbetowych. c) naprawa
łęku i wysklepień przy filarze d) wykonanie konstrukcji nośnej pod projektowane podesty e)
wykonanie schodów (zejścia z podestu do dwóch klatek z kręconymi schodami) f) prace
konserwatorskie - naprawa (renowacja) wewnętrznych murowanych szczytów nad nawą
środkową i nad transeptem od strony południowej i północnej g) wykonanie nowych pomostów z
barierkami h) wykonanie obudowy rozdzielnic, ścian, i) montaż drzwi dostępowych w obudowie
rozdzielnic, j) wykonanie niezbędnych instalacji poddasza: 2) część 2 – remont kamiennej
nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku: - remont nawierzchni brukowanej w zaułku
Zachariasza Zappio - wykonanie nakryw z piaskowca na obudowach studzienek doświetlających
piwnice kamieniczek przyległych do zaułka Zachariasza Zappio, - wymiana osłony (przekrycia)
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nad istniejącym otworem zejściowym w nawierzchni zaułka - konserwacja odsłoniętych
powierzchni gotyckich ścian ceglanych kościoła św. Jana powyżej pierwotnej linii bruku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-01-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-01-08, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: zał. 1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: zagospodarowanie poddasza 1) Krótki opis przedmiotu
zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zagospodarowanie
obszaru nad nawą główną, transeptem i prezbiterium kościoła, w tym: a) demontaż istniejących
pomostów podestów i kładek b) uzupełnienie brakujących wieńców żelbetowych. c) naprawa
łęku i wysklepień przy filarze d) wykonanie konstrukcji nośnej pod projektowane podesty e)
wykonanie schodów (zejścia z podestu do dwóch klatek z kręconymi schodami) f) prace
konserwatorskie - naprawa (renowacja) wewnętrznych murowanych szczytów nad nawą
środkową i nad transeptem od strony południowej i północnej g) wykonanie nowych pomostów z
barierkami h) montaż ścianek działowych, i) okładziny ścian, malowanie ścian, j) montaż drzwi,
k) wykonanie niezbędnych instalacji poddasza
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: zagospodarowanie poddasza 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:zagospodarowanie obszaru nad nawą główną, transeptem i prezbiterium kościoła, w
tym: a) demontaż istniejących pomostów podestów i kładek b) uzupełnienie brakujących
wieńców żelbetowych. c) naprawa łęku i wysklepień przy filarze d) wykonanie konstrukcji
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nośnej pod projektowane podesty e) wykonanie schodów (zejścia z podestu do dwóch klatek z
kręconymi schodami) f) prace konserwatorskie - naprawa (renowacja) wewnętrznych
murowanych szczytów nad nawą środkową i nad transeptem od strony południowej i północnej
g) wykonanie nowych pomostów z barierkami h) wykonanie obudowy rozdzielnic, i montaż
drzwi dostępowych w obudowie rozdzielnic, j) wykonanie niezbędnych instalacji poddasza
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