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Ogłoszenie nr 560197939-N-2020 z dnia 09.10.2020 r.

Srebrna Góra: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.:
„Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i

niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak 
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 567824-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 510188396-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
89150394600000, ul. ul. Kręta  4, 57-215  Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74
818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99. 
Adres strony internetowej (url): www.forty.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Rewaloryzacja dla
potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części
Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP-271-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis 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: 

Część I: A. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym
projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla
robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem
budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA
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POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-
KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA
HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada
jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie
merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów
edukacyjnych; Część II: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia
zamiennego na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300
m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi
przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r.

II.4) Główny kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV:

71200000-0,
71420000-8,
71300000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów: 
a)Dokumentacja techniczna wykonawcza robót budowlano-konserwatorskich wraz ze
szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac
rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz
dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI
DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI
POMNIKA HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. Dokumentacja
techniczna budowlano-wykonawcza dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowaniem merytorycznym dla ekspozycji
muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych - w terminie do dnia 09
października 2020 r. b)Projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany w pozwoleniu na budowę dla
robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia
ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi
Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r. - w terminie do dnia 09 października 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ
NR: 1   

NAZWA: Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze
szczegółowym projektem aranżacji wnętrz B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy
dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z
częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/09/2020 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

Roman Rutkowski Architekci ,  rra.roman.rutkowski@gmail.com,  ul. Jesienna nr 13B,  53-
017,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie 
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IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
172000 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ
NR: 2   

NAZWA: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego na
budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze
stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi
przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/09/2020 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

Roman Rutkowski Architekci,  rra.roman.rutkowski@gmail.com,  ul. Jesienna nr 13B,  53-
017,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
15000 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
09/10/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
zmiana terminu opracowania i uzyskania pozwoleń dla: - dokumentacji technicznej budowlano-
wykonawczej dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę i opracowaniem merytorycznym dla ekspozycji muzealnej z częścią
graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych ( 31 grudnia 2020 r. r) - projektu zamiennego
wraz z uzyskaniem zmiany w pozwoleniu na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych:
przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami
zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22 .04.2020 r. (
31 grudnia 2020 r. )
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
zmiany terminów wykonywania zamówienia na wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Rządowy projekt ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie specustawy przewiduje regulacje
odnoszące się bezpośrednio do kwestii dokonywania zmian w obowiązujących umowach o
realizację zamówienia publicznego.


