Ogłoszenie nr 510542650-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
Gmina Miasto Złotów: "Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612477-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000000, ul. al. Piasta 1, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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:
1. Przedmiot inwestycji. Kaplica dawnego cmentarza ewangelickiego w Złotowie usytuowana jest
przy ulicy Staszica 14, w pewnym oddaleniu od ulicy, w kompleksie dawnego cmentarza
ewangelickiego na działce nr 270/ 4. Powstała, jako własność gminy ewangelickiej, na
użytkowanym przez tę gminę od początku XVIII wieku cmentarzu. Jej budowę ukończono w 1906
roku. Po odzyskaniu niepodległości i powrocie miasta Złotów do polskiej ojczyzny cmentarz wraz z
kaplicą należał do skarbu Państwa, kaplicę przekazano złotowskiej parafii rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie właścicielem budynku kaplicy jest miasto, a
dokładnie samorządowa Gmina Miasta Złotów z siedzibą przy al. Piasta w Złotowie. 2. Istniejący
stan zainwestowania działki z omówieniem przewidywanych zmian. Kaplica przeznaczona dla
wyznawców chrześcijańskich wyznania protestanckiego, w jego ewangelicko- augsburskim
wydaniu, położona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim była ważnym w Złotowie miejscem

kultowym dla ewangelików. De facto była kolejną świątynią ewangelicką po położonym przy
dawnym rynku miasta kościele (ob. pw. św. Stanisława Kostki) i położonej po drugiej stronie
miasta ( przy ul. Królowej Jadwigi) kaplicy. Wnętrze składające się z przestrzeni prezbiterium,
przestrzeni nawy i połączonej z nią wtórnie przestrzeni aneksu północnego. Aneks od południa
pozostaje nieskomunikowany z pozostałymi pomieszczeniami, dostępny z zewnątrz przez wejście
zlokalizowane w ścianie zachodniej. Wnętrze nakryte drewnianym, deskowym pseudosklepieniem
kolebkowym. W ścianach przeprute pionowe, prostokątne zamknięte łukiem ostrym otwory okienne
oszklone białym szkłem ornamentowanym, szybki osadzone w metalowej ślusarce okiennej.
Dekoracje polichromowane pokrywają większość ścian wnętrza kaplicy, choć trzeba zastrzec, iż
rozłożone są nierównomiernie. Większość zdobień znajduje się w pasie od ¾ wysokości okien aż do
sklepienia. Charakteryzuje je lokalne zagęszczenie, szczególnie malowanych elementów
architektonicznych, przy czym obecnie na ścianach odnajdujemy spore, puste zamalowane emulsją
przestrzenie, o tym, co znajduje się pod tą warstwą będzie można przekonać się dopiero w trakcie
trwania prac konserwatorskich. Dopiero wówczas można będzie także dokładnie określić na ile
profesjonalnie wykonano malaturę wnętrza, wiele wskazuje na to, że jest to dekoracja o
amatorskim, nieprofesjonalnym charakterze, wykonana raczej przez ambitnego rzemieślnika – nie
artystę, co nie odbiera w żadnym razie wykonanej pracy indywidualnych rysów i swoistego
wdzięku. Stan zachowania polichromii we wnętrzu kaplicy należy określić jako zły, od momentu
ich powstania minęło stosunkowo niewiele czasu, ale w obiekcie wykonano wiele ingerencji
budowlano-remontowych, które nie przysłużyły się zachowaniu pierwotnego charakteru. Niestety
przez pewien czas obiekt ten był wyłączony z użytku, co również nie przysłużyło się
odpowiedniemu zachowaniu substancji zabytkowej poprzez dewastację wnętrza i otoczenia.
UWAGA: W bieżącym roku został przeprowadzony remont obiektu w zakresie elementów
budowlanych. Wykonano remont drewnianej więźby dachowej, w tym wymianę poszycia
dachowego (dachówka karpiówka) z obróbkami dekarskimi, remont elewacji, z remontem ślusarki
okiennej oraz wymianą stolarki drzwiowej, wykonanie utwardzeń terenowych, do budynku została
doprowadzona energia elektryczna. 3. Charakterystyka inwestycji – wg przedmiaru robót i
kosztorysu ofertowego. 4. Opis przedmiotu zamówienia: Celem planowanych prac jest
przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji dekoracji ściennych oraz stropów w kaplicy
cmentarnej przy ul. Staszica 14 w Złotowie, w których skład wchodzą niezbędne zabiegi szerzej
omówione w Programie Prac Konserwatorskich. Wszystkie one mają doprowadzić do
powstrzymania postępującej degradacji i niszczenia substancji zabytkowej, a także w jak
najwierniejszym stopniu przywrócić oryginalny wygląd wnętrza kaplicy, który na chwilę obecną
wydaje się być niezwykle dekoracyjny, a przede wszystkim spójny z okresem jej powstania. Prace
konserwatorskie we wnętrzu można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na
zewnątrz budynku, szczególnie w partii okien, drzwi i dachu. Jest to jedyny sposób na
ustabilizowanie warunków wilgotnościowych we wnętrzu w stopniu umożliwiającym bezpieczne
odsłonięcie oryginalnych zdegradowanych polichromii. Na chwilę obecną można stwierdzić, że
ikonografia we wnętrzu – bogate neogotyckie formy architektoniczne zachowały się na tyle, że w
trakcie prac konserwatorskich i restauratorskich będzie możliwość ich częściowego zachowania
oraz częściowego, a nawet całościowego wiernego odtworzenia w miejscach wtórnych przekuć i
ingerencji budowlanych. Aby osiągnięty efekt końcowy był w jak największym stopniu zbliżony do
oryginału należy w pierwszej kolejności wykonać dezynfekcję i usunąć przemalowania w całej
kaplicy. Następnie odkryty oryginał powinien zostać odpowiednio zabezpieczony (należy podkleić
odspojenia tynków, wykonać impregnację zaprawy i konsolidację warstwy malarskiej, dodatkowo
uzupełnić ubytki tynków zaprawami renowacyjnymi np. w systemie Remmers IQ top). Na
podstawie zachowanych fragmentów niezbędne jest wykonanie projektu ostatecznego wyglądu
wnętrza, a następnie uzgodnienie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
zakresu planowanej rekonstrukcji. Zastosowanie przez autora malowideł szablonów na stropie
może sugerować zastosowanie ich również na ścianach, co daje duże prawdopodobieństwo
powtarzalności motywów oraz stworzenia całościowej wizji wnętrza na podstawie lepiej
zachowanych fragmentów w różnych partiach ścian kaplicy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45262710-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 430614.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 498319.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498319.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 509290.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

