Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy elementach przylegających do
dużych organów wraz z barokowym prospektem od strony północno-zachodniej. Do wykonania są w
szczególności następujące prace konserwatorskie:
1. konserwacja narożnika północno-zachodniego w obszarze parteru, pierwszego i drugiego piętra
(wraz z obudową pierwszego słupa), w tym polichromowane okładziny ścian, złocenia, schody
wraz z podniebiami i balustradami, obramienia okienne i drzwiowe, Loża Szpiegów wraz z
ławką oraz znajdujący się za tą lożą przedsionek (tynki, strop, podłoga, ścianki, belki),
posadzka przy wejściu na schody i w Loży Szpiegów (ok. 25 m²);
2. montaż i konserwacja loży organowej na pół- piętrze w narożniku północno-zachodnim wraz
ze stropami, podłogą i drzwiami oraz wszelkimi dekoracjami, polichromią i złoceniami;
3. konserwacja ściany północnej wraz z emporą w przęśle przylegającym do prospektu (do
pierwszego słupa) wraz z odwrociem do słupa narożnego na ścianie tylnej kościoła;
4. demontaż stopni chóru wraz ze schodami przedsionków (pierwsze piętro) i zabudową kanału
instalacyjnego pomiędzy kontuarem a prospektem, przebudowa drzwi dwuskrzydłowych
pomiędzy przedsionkami a balkonem, konserwacja odsłoniętej podłogi, demontaż wtórnej
obudowy balustrady empory w pierwszym przęśle po obu stronach, konserwacja odsłoniętych
fragmentów empory (lico i odwrocie), konserwacja odsłoniętej podstawy frontu szafy organowej i
odsłoniętych fragmentów przedsionków w Kościele Pokoju p.w. Trójcy Świętej w Świdnicy przy
Placu Pokoju 6 w ramach projektu pn. „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO.
Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem,
rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty
kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014.
INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

