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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485557-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
2022/S 171-485557

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 148-423979)

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:
Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Kompleksowe 
zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła płn.ZKP wSzczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.312.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351) przy realizacji 
zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w 
Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj” polegających głównie na: współpracy przy rozliczaniu projektu 
dofinansowanego ze środków unijnych, nadzorze nad procesem budowlanym przez cały okres realizacji 

06/09/2022 S171
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423979-2022:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@zamek.szczecin.pl
https://zamek.szczecin.pl


Dz.U./S S171
06/09/2022
485557-2022-PL

2 / 6

inwestycji, raportowaniu i opiniowaniu postępu robót oraz zaawansowania prowadzonej inwestycji, koordynacji, 
zarządzaniu i ciągłym nadzorowaniu procesu budowlanego oraz rozliczeniu końcowym i ostatecznym inwestycji.

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

01/09/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-423979

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 
zdolności zawodowej:
1. W tym celu Wykonawcy zobligowani są wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie 
usługi polegające na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy budowie/przebudowie obiektów 
użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2 
i wartości co najmniej 40 000 000 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek zdolności 
zawodowej zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający o 
zamówienie przedstawi jego spełnienie.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/robót budowlanych wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych usług/robót budowlanych, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte 
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) kierownikiem/koordynatorem Zespołu Inspektora Nadzoru – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru na co 
najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz 
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2 i wartości co najmniej 40 
000 000 zł brutto. Osoba spełniająca warunki określone przepisem art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840.);
b) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru br. sanitarnej na co najmniej jednej ukończonej 
inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym 
zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2;
c) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
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iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru br. elektrycznej na co najmniej 
jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z 
kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2;
d) inspektorem nadzoru br. drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru br. drogowej co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/
przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
e) specjalistą ds. finansowych - osoba posiadająca doświadczenie w rozliczaniu realizowanych zadań 
inwestycyjnych (roboty budowlane) która rozliczyła co najmniej jeden projekt inwestycyjno–budowlany, o 
wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł brutto;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 
zdolności zawodowej:
1. W tym celu Wykonawcy zobligowani są wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie 
usługi polegające na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy budowie/przebudowie obiektów 
użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2 
i wartości co najmniej 40 000 000 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek zdolności 
zawodowej zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający o 
zamówienie przedstawi jego spełnienie.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/robót budowlanych wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych usług/robót budowlanych, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte 
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) kierownikiem/koordynatorem Zespołu Inspektora Nadzoru – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru na co 
najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz 
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2 i wartości co najmniej 40 
000 000 zł brutto. Osoba spełniająca warunki określone przepisem art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840.);
b) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru br. sanitarnej na co najmniej jednej ukończonej 
inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym 
zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 m2;
c) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
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i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru br. elektrycznej na co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/
przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
d) inspektorem nadzoru br. drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru br. drogowej co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/
przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
e) specjalistą ds. finansowych - osoba posiadająca doświadczenie w rozliczaniu realizowanych zadań 
inwestycyjnych (roboty budowlane) która rozliczyła co najmniej jeden projekt inwestycyjno–budowlany, o 
wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ciąg dalszy:
f) radcą prawnym/adwokatem, wykonującym obsługę prawną Kontraktów - osoba posiadająca tytuł zawodowy 
radcy prawnego, adwokata lub posiadającą prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, która posiada doświadczenie w obsłudze co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z 
budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu;
g) specjalistą ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu - osoba posiadająca doświadczenie 
zawodowe w realizacji co najmniej jednej inwestycji związanej z zagospodarowaniem trenów zieleni o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
h) koordynatorem/specjalistą ds. BHP.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
UWAGA:
Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która 
ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje 
się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju 
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Zmawiający uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1117.), uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi wymaganiami.
Wymieniony powyżej skład Zespołu Inżyniera kontraktu należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości składu osób niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków 
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Wykonawcy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć 
Zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w 
cenie oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób posiada wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz doświadczenie 
zawodowe (jeżeli jest wymagane).
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ciąg dalszy:
f) radcą prawnym/adwokatem, wykonującym obsługę prawną Kontraktów - osoba posiadająca tytuł zawodowy 
radcy prawnego, adwokata lub posiadającą prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, która posiada doświadczenie w obsłudze co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z 
budową/przebudową obiektów użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu;
g) specjalistą ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu - osoba posiadająca doświadczenie 
zawodowe w realizacji co najmniej jednej inwestycji związanej z zagospodarowaniem trenów zieleni o 
powierzchni co najmniej 3.000 m2;
h) koordynatorem/specjalistą ds. BHP;
i) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
br. teletechnicznej na co najmniej jednej ukończonej inwestycji zawiązanej z budową/przebudową obiektów 
użyteczności publicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 3.000 
m2.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
UWAGA:
Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która 
ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje 
się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju 
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Zmawiający uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1117.), uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi wymaganiami.
Wymieniony powyżej skład Zespołu Inżyniera kontraktu należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości składu osób niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków 
Wykonawcy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć 
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Zespołowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w 
cenie oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób posiada wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz doświadczenie 
zawodowe (jeżeli jest wymagane).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udzialu
Zamiast:
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/12/2022
Powinno być:
Data: 19/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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