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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304066-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2022/S 108-304066

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 057-148187)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Obszańska-Prusaczyk
E-mail: zamowienia@zamek.szczecin.pl 
Tel.:  +48 914348311
Faks:  +48 914347984
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamek.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania 
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie.
Numer referencyjny: ZP.312.2.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia polega na realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i „wybuduj” dla 
realizacji zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie i obejmować będzie następujące etapy:
Etap I „Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”:
1) Aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie PF-U dla zadania inwestycyjnego pn. ”Kompleksowe 
Zagospodarowanie Tarasów ZPK w Szczecinie” w formule zaprojektuj i wybuduj.
2) Taras Południowy.
3) Taras Wschodni.
4) Taras i Skarpa Północna.
5) Wykonanie iniekcji na tarasie północnym na skarpie północnej i wokół odkrytych tuneli oraz na tarasie 
wschodnim.
Etap II „Odbudowa Skrzydła Północnego ZKP w Szczecinie”
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PF-U pn. „Odbudowa skrzydła północnego w 
Szczecinie”.
2) Odbudowa Skrzydła Północnego.
3) Roboty remontowe polegające na usunięciu usterek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 057-148187

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wniesienia wadium zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania nw. zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
w wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego:
1)Roboty iniekcyjne wykonywane zgodnie z technologią zawartą w załączniku nr 2 do SWZ rozliczne będą 
według stawki jednostkowej za m3 mieszanki iniekcyjnej oraz według stawki roboczogodziny określonej w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
2)Roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. 
nr 2 do OPZ) oraz dokumentacją projektową (zał. nr 16 i 17 do OPZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie 
finansowe nastąpi według aktualnych średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji 
Sekocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według 
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cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen 
materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym 
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
3) Roboty izolacyjne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(zał. nr 2 do SWZ) oraz dokumentacją projektową (zał. nr 16 i 17 do SWZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie 
finansowe nastąpi według aktualnych średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji 
Secocenbud, a w przypadku braku w tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według 
cen wskazanych kolejno w publikacji Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen 
materiałów i sprzętu w publikacjach zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym 
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności wskazane w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta okaże się najkorzystniejsza do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale VII ust. 3 pkt 2 
oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1.
7. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytucja kultury 
Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty 
elektronicznej:zamek@zamek.szczecin.pl  telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: Administrator, Zamek].
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wniesienia ZNWU zostały określone w Rozdziale 
XIX SWZ.
Powinno być:
1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, wnieść wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł. 
Szczegółowe info. dot. form i sposobu wniesienia wadium zostały określone w Rozdz.XIV SWZ.
3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z dnia 
11.09.2019 r. oraz na podst. art. 5k rozp. Rady UE nr 833/2014 z 31.07.2014r. dot. środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).
4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania nw. zamówień na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w 
wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego:
1)Roboty iniekcyjne wykonywane zgodnie z technologią zawartą w zał. 2 do SWZ rozliczne będą według stawki 
jednostkowej za m3 mieszanki iniekcyjnej oraz wg stawki roboczogodziny określonej w HR-F.
2)Roboty ziemne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w PF-U (zał. 2 do OPZ) oraz dokumentacją 
projektową (zał. 16 i 17 do OPZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi wg aktualnych 
średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji Sekocenbud, a w przypadku braku w 
tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według cen wskazanych kolejno w publikacji 
Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen materiałów i sprzętu w publikacjach 
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zostaną one przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na str. 
internetowych, ofert handlowych itp.
3)Roboty izolacyjne wykonane zostaną zgodnie z opisem zawartym w PF-U (zał. 2 do OPZ) oraz dokumentacją 
projektową (zał. 16 i 17 do OPZ) co do sposobu realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi wg aktualnych 
średnich cen rynkowych wskazanych w dostępnej na rynku publikacji Secocenbud, a w przypadku braku w 
tej publikacji ceny jednostkowej danego sprzętu lub materiału według cen wskazanych kolejno w publikacji 
Intercenbudu, Orgbud oraz Wacetob. W przypadku braku danych cen materiałów i sprzętu w publikacjach 
zostaną one przyjęte na podst. ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na str. 
internetowych, ofert handlowych itp.
5.Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z 26.06.1974r. Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności wskazane w projektowanych postanowieniach umowy (zał. 3 do SWZ).
6.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta okaże się najkorzystniejsza do złożenia dokumentów określonych w Rozdz.VII ust. 3 pkt 2 oraz 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz.VII ust. 3 pkt 1.
7.Administratorem danych osobowych jest ZKP w Szczecinie, Instytucja kultury Województwa 
Zachodniopomorskiego z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty 
elektr.:zamek@zamek.szczecin.pl  telefon: +48 91 434 83 11.
8.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Szczegółowe info. dotyczące form i sposobu wniesienia ZNWU zostały określone w Rozdz.XIX SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

07/06/2022 S108
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:zamek@zamek.szczecin.pl

