
 MUZEUM ETNOGRAFICZNE                                  Ochla,  dnia 26 czerwca 2018 r. 

W ZIELONEJ GÓRZE - OCHLI 

Ochla - Muzealna 5 

66-006 Zielona Góra, 

zw. dalej Zamawiającym 

                                                                         PT WYKONAWCY 

                                                                                      

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej  

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli” 

 

 Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (dalej SIWZ): 

 

1. w dokumentacji projektowej  

Pozycja Jest Powinno być 

SIWZ 1. Informacje o obiektach oraz 
zakresie prac.  

…. 
2. Chata z 

Potrzebowa - 
poszycie jednej 
połowy dachu 96 
m2 słoma, oraz 
kalenicy 17 m.b. z  
trzciny, 

 

1. Informacje o obiektach 
oraz zakresie prac.  
…. 
2. Chata z 

Potrzebowa - 
poszycie jednej 
połowy dachu 96 
m2 słoma, oraz 
kalenicy 17 m.b. ze 
słomy, 

 

 CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 3 

Dach pokryty gontem 
drewnianym  
 

Dach pokryty słomą 
 

CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 4 

wymiana desek 
kalenicowych ( 100% )  
 

wymiana żerdzi 
kalenicowych ( 100% )  
 

CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 5 

Ściany zewnętrzne: 
drewniana konstrukcja i 
wypełnienie cegłą, 
tynkowane i malowane 
wapnem od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej 

Ściany zewnętrzne: 
drewniana konstrukcja 
zrębowa 

CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 5 E) 

Pokrycie dachu strzechą 
słomianą, wymaga wymiany 
od strony południowej i 
konserwacji w rejonie 
kalenicy. 

Pokrycie dachu strzechą 
słomianą, wymaga 
całkowitej wymiany i 
konserwacji w rejonie 
kalenicy typ strzechy „na 
gładko” kryta słomą 

CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p.1 

Remont dotyczy części 
frontowej dachu – cała połać 
frontowa do kalenicy ( od 
strony południowej). 

Remont dotyczy całości 
dachu  

CHATA Z MARCINOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p.3 

 
Wymiana desek 
kalenicowych ( 100% )  
 

 
Wymiana żerdzi 
kalenicowych ( 100% )  
 

CHATA Z MARCINOWA  Prace konserwacyjne 
polegają na zbiciu 

Prace konserwacyjne 
polegają na demontażu 



Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p.5 

istniejącego tynku na licach 
zewnętrznych komina oraz 
demontażu istniejącego 
opierzenia. W miejscu 
istniejących należy wykonać 
nowe elementy w taki 
sposób, aby zabezpieczyć 
ścianę komina przed 
zaciekaniem do środka.  
Nowy tynk należy 
pomalować wapnem od 
strony lica zewnętrznego. 
ścianę komina przed 
zaciekaniem do środka.  
Nowy tynk należy 
pomalować wapnem od 
strony lica zewnętrznego. 

istniejącego opierzenia. W 
miejscu istniejących należy 
wykonać nowe elementy w 
taki sposób, aby 
zabezpieczyć ścianę komina 
przed zaciekaniem do 
środka.  
 

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 3 

Podmurówka kamienna, 
wypełnienie ścian 
tynkowane i malowane 
wapnem. Dach pokryty 
strzechą słomianą. Komin 
ceglany.  
 

Podmurówka kamienna,. 
Dach pokryty strzechą 
słomianą.  
 

 
 OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 3 

-konserwacja konstrukcji w 
rejonie kalenicy ( 20%)  
 

-konserwacja konstrukcji w 
rejonie kalenicy ( 20%)  
-nowa kalenica z trzciny 
 

 
 OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 4 

Konstrukcja drewniana w 
stanie ogólnym dobrym. 
Wymagana konserwacja i 
uzupełnienie ubytków belek 
nośnych. Konstrukcja dachu 
jętkowa w stanie dobrym. 
Schody na poddasze 
wymagają konserwacji. 
Podłoga strychu wymaga 
naprawy i wymiany 
uszkodzonych belek, 
konserwacja legarów 

Konstrukcja drewniana w 
stanie ogólnym dobrym. 
Wymagana konserwacja i 
uzupełnienie ubytków belek 
nośnych. Konstrukcja dachu 
jętkowa w stanie dobrym.  

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 4 

Ściany zewnętrzne: 
drewniana konstrukcja i 
wypełnienie cegłą, 
tynkowane i malowane 
wapnem od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
W części budynku ściana z 
bali drewnianych w stanie 
ogólnym dobrym. Zaleca się 
konserwację ścian 
szczytowych wraz z jej 
uszczelnieniem. 

W części budynku ściana z 
bali drewnianych w stanie 
ogólnym dobrym.  

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 7 

 
3. Wymiana desek 
kalenicowych ( 50% )  
 

 
3. Wymiana żerdzi 
kalenicowych ( 100% )  
 

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 7 

 
5. Uzupełnienie opierzenia 
komina ( 50% )  

Punkt skreślony 



Prace konserwacyjne 
polegają na zbiciu 
istniejącego tynku na licach 
zewnętrznych komina oraz 
demontażu istniejącego 
opierzenia. W miejscu 
istniejących należy wykonać 
nowe elementy w taki 
sposób, aby zabezpieczyć 
ścianę komina przed 
zaciekaniem do środka.  
Nowy tynk należy 
pomalować wapnem od 
strony lica zewnętrznego. 

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 8 

Zamawiający nie dopuszcza 
wykonania pokrycia z trzciny 

Wykreślono 

OBORA Z KROBIELEWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych str. 8 

Kalenicę należy 
zamaskować folią 
kubełkową, perzem, gliną 
oraz słomę przycisnąć 
nowymi żerdziami 

Kalenicę należy 
zamaskować, zabezpieczyć 
folią kubełkową, nowymi 
żerdziami 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 4 

wymiana desek 
kalenicowych ( 50% )  
 

wymiana żerdzi 
kalenicowych ( 100% )  
 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 4 

-uzupełnienie opierzenia 
komina ( 50% )  
 

-uzupełnienie opierzenia 
komina ( 100% )  
-wykonanie kalenicy ze 
słomy (100%) 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 5 

Obiekt w stanie ogólnym 
dobrym. Pokrycie dachu ze 
słomy na południowej części 
wymaga wymiany i 
zabezpieczenia przed 
działaniem czynników 
atmosferycznych. 

Obiekt w stanie ogólnym 
dobrym. Pokrycie dachu ze 
słomy na północnej części 
wymaga wymiany i 
zabezpieczenia przed 
działaniem czynników 
atmosferycznych. 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 5 

E) Pokrycie dachu  
Pokrycie dachu strzechą 
słomianą, wymaga wymiany 
od strony południowej i 
konserwacji w rejonie 
kalenicy. 

E) Pokrycie dachu  
Pokrycie dachu strzechą 
słomianą, wymaga wymiany 
od strony północnej i 
konserwacji w rejonie 
kalenicy. 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p1. 

Prace konserwacyjne 
polegają na demontażu 
pokrycia dachu i montażu 
nowego. Remont dotyczy 
części frontowej dachu – 
cała połać frontowa do 
kalenicy ( od strony 
południowej). 

Prace konserwacyjne 
polegają na demontażu 
pokrycia dachu i montażu 
nowego. Remont dotyczy 
części dachu – cała połać 
frontowa do kalenicy ( od 
strony północnej). 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p5. 

 
5. Uzupełnienie opierzenia 
komina ( 50% )  
 

 
5. Uzupełnienie opierzenia 
komina ( 100% )  
 

CHATA Z POTRZEBOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 p6. 

 
6. Zabezpieczenie stropu 
środkami p.poż  

 
skreślono 



Wszystkie drewniane 
elementy stropu należy 
zabezpieczyć środkami 
ochrony p.poż. wg 
specyfikacji zamawiającego. 

STODOŁA Z SĘKOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 3 

- montaż wiatrownic w 
rejonie kalenicy ( 50 % )  
 

- montaż wiatrownic w 
rejonie kalenicy ( 100 % )  
-naprawa kalenicy 

STODOŁA Z SĘKOWA  
Projekt prac 
konserwacyjnych 
Str 8 

Zakres prac objętych 
projektem:  
Zdjęcie istniejącego 
pokrycia dachowego ze 
słomy wraz z obróbkami,  
Utylizację zdjętego pokrycia,  
Wymiana uszkodzonych 
drewnianych elementów 
konstrukcji dachu,  
Wykonanie pokryć 
dachowych,  
Wykonanie kalenic, 

Zakres prac objętych 
projektem:  
Wykonanie kalenic z trzciny, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

                                                                                 ………………………………………………………. 

                                                                                         Kierownik Zamawiającego  

 


