
 

 
 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: 
„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” 

Nr RPZP.04.01.00-32-4004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenia człowieka 
Działanie 4.1 dziedzictwo kulturowe 

 

Nr sprawy: ZP.312.6.2022                                                   Szczecin, 06.09.2022  r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu 
oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie 
tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie w formule "zaprojektuj i 
wybuduj”. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710) informuje, że otrzymał pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.  

 

1. Pytanie: Czy zamawiający uzna za obiekty użyteczności publicznej budynki mieszkalne i budynki 
zamieszkania zbiorowego z kompleksowym zagospodarowaniem terenu o wymaganej w SWZ 
powierzchni co najmniej 3000m2 i wartości co najmniej 40mln zł brutto? Zwracamy uwagę, że 
obiekty te odpowiadają stopniowi skomplikowania, zakresom robót budynkom użyteczności 
publicznej typu obiekty handlu, gastronomii, usług, kultury itp. a niejednokrotnie są znacznie 
bardziej złożone i skomplikowane. 
Zawężanie definicji obiektu w tym zakresie stanowi nieuprawnione zawężanie wymagań, 
skutkujące ograniczeniem konkurencji i dostępu do zamówienia oferentom posiadającym 
doświadczenie odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uznaje za obiekty użyteczności publicznej budynki mieszkalne 
i budynki zamieszkania zbiorowego z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. 

2. Pytanie: Dotyczy: ROZDZIAŁ VI pkt 4.2) SWZ w związku z ROZDZIAŁEM XVII pkt 2.  
W związku z niejednoznacznymi zapisami w zakresie opisu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących doświadczenia Kierownika/koordynatora zespołu inspektora nadzoru 
oraz opisu kryterium oceny ofert dla tego Specjalisty – zwracamy się do Zamawiającego z 
wnioskiem o potwierdzenie, że wymagane doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji 
kierownika/koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru na 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 należy wykazać tylko dla inwestycji, która będzie przedstawiana na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, natomiast dla inwestycji, za które 
Zamawiający będzie przyznawał punkty (odpowiednio 10, 20, 30 i 40 punktów) należy przedstawić 
wykaz doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Zespołu 
Inspektora Nadzoru na ukończonych inwestycjach, jednak te tzw. inwestycje następne 
(odpowiednio 2-ga, 3-cia, 4-ta, 5-ta i każda ewentualna następna) nie muszą już być inwestycjami 
o parametrach: zagospodarowanie terenu powierzchni co najmniej 3.000 m2 oraz wartości co 
najmniej 40 000 000 zł brutto.  

 

Ponadto, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, że wystarczającym 
będzie, w celu wykazania, że proponowana osoba spełnia 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.) – przedstawienie odnośnie kandydata doświadczenia (o którym mowa w ww. artykule ustawy, 
tzn. osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury), które to doświadczenie (minimum 18-to miesięczne) 
uzyskane będzie na dowolnej jednej ukończonej, albo odpowiednio na dowolnych 2-ch lub więcej 
inwestycjach (robotach budowlanych) ukończonych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, co oznacza, że nie 
musi być to doświadczenie uzyskane na 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.  

Odpowiedź Zamawiający informuje co następuje: 

a) doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Zespołu Inspektora 
Nadzoru na 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. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jak i kryteriów 
oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż na każdej inwestycji wymagane jest 
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Zespołu 
Inspektora Nadzoru na ukończonych inwestycjach o parametrach: zagospodarowanie 
terenu powierzchni co najmniej 3.000 m2 oraz wartości co najmniej 40 000 000 zł brutto.  

b) warunek odnośnie doświadczenia osoby (o której mowa w artykule 37 c ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840 ustawy o 
ochronie zabytków: osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone 
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział 
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury)   

Zamawiający przychylając się do prośby Wykonawcy dopuszcza spełnienie warunków 
określonych w artykule 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami na podstawie uzyskania doświadczenia na dowolnej jednej, dwóch lub kilku 
ukończonych inwestycjach (robotach budowlanych) prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.  

3. Pytanie: Dotyczy: ROZDZIAŁ VI pkt 4.2) SWZ w zakresie wymagań dla inspektora nadzoru 
inwestorskiego branży sanitarnej.  
Zamawiający wymaga, żeby wskazana osoba posiadała 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,  
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie ww. zapisów poprzez dopuszczenie legitymowania się 
doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży sanitarnej, a co za tym idzie – o 
zmianę ww. warunku na: doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru/kierownika robót 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.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku.  

4. Pytanie: 1) Dotyczy Rozdział VI, pkt 4.1., gdzie widnieje zapis:  
Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania zdolności zawodowej:  

a) 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. 
Zawracamy, się z prośbą o zmianę tego warunku na następujący:  
Ubiegać się o udzielnie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania zdolności zawodowej:  
a) 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 jedną usługę polegającą 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.;  

 
 



UZASADNIENIE: 
Wykonawca dokonując dokładnej analizy dokumentacji przetargowej, wyraża przekonanie, że 
przedmiotowe zamówienie w sposób należyty może wykonać wykonawca, który spełnia 
zaproponowane w niniejszym wniosku zmienione wymagania. Zmiana dokonana przez 
Zamawiającego pozwoliłaby większej liczbie Wykonawców mających doświadczenie zgodne z 
przedmiotem zamówienia wziąć udział w postępowaniu.  
Tak zmienione określenie minimalnych warunków w dalszym ciągu pozwoli Zamawiającemu na 
realną ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, nie naruszy zasady 
proporcjonalności, ale również zwiększy konkurencyjność poprzez umożliwienie szerszemu kręgu 
wykonawców na wzięcie udziału w ogłoszonym postępowaniu.  
Co więcej, zmiana taka pozwoli Zamawiającemu otrzymać bardziej konkurencyjne oferty, 
pochodzące od wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia co może w sposób istotny 
zmniejszyć prawdopodobieństwo unieważnienia postępowania ze względu na zbyt wygórowane 
oferty.  
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wnosimy jak we wstępie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku. 

5. Pytanie: W nawiązaniu do zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu zapisanych w 
Rozdziale VI pkt 4.2 lit. c) SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów  poprzez 
wykreślenie z treści w/w punktu „(…) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
(…)”.  
Pragniemy zwrócić uwagę, iż branża elektryczna i branża teletechniczna stanowią odrębne branże, 
wymagające uzyskania odrębnych uprawnień budowlanych. 

Odpowiedź: Zamawiający, udziela odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi do pytania 6. 

6. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o rozłączenie funkcji inspektora nadzoru specjalności elektrycznej 
i teletechnicznej przez dopuszczenie spełnienia warunku przez dwie osoby posiadające 
odpowiednio uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej (inspektor nadzoru br. 
Telekomunikacji) i elektroenergetycznej (inspektor nadzoru branży elektrycznej). Łączenie obu 
uprawnień stanowi ograniczenie dostępu do zamówienia osobom, które posiadają uprawnienia w 
jednej specjalności a ilość osób posiadających uprawnienia w obu, oddzielnie wydawanych 
uprawnieniach jest bardzo mała. 
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert o 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów rozdziału VI SWZ „Warunki udziału w 
postępowaniu” polegającej na rozdzieleniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i 
teletechnicznej. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych informuje, że dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

Zapis Rozdziału VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 4.2) lit. c: 

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.:   

c) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 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 

zastępuje się zapisem: 

c) inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji 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 



W Rozdziale VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” w pkt 4.2 dodaje się lit. i) o następującym 
brzmieniu: 

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 związku ze zmianą zapisów Rozdziału VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8 do SWZ „Wykaz osób skierowanych do 
realizacji zamówienia”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 

W związku ze zmianą zapisów Rozdziału VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia 
umowy (wzór umowy)” poprzez wprowadzenie zmian w § 8 ust. 2. 

Zapis: 

2. Wykonawca zapewni do realizacji Przedmiotu Umowy personel spełniający postawione przez 
Zamawiającego wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji oraz posiadanych uprawnień w 
trakcie wyboru wykonawcy, w skład którego będą wchodzili co najmniej następujące osoby:  
1) Kierownik/koordynator Wykonawcy– osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Wykonawcy 

Osoba spełniająca warunki określone przepisem art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840.); 

2) Inspektor 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; 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia 

funkcji inspektora nadzoru br. elektrycznej; 

4) Inspektor 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; 

5) Specjalista ds. finansowych - osoba posiadająca doświadczenie w rozliczaniu realizowanych 

zadań inwestycyjnych (roboty budowlane); 

6) Radca prawny/adwokat, posiadający doświadczenie przy obsłudze kontraktów na roboty 

budowlane - osoba posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub posiadającą 

prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) Specjalista ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu- osoba posiadająca  

doświadczenie zawodowe w realizacjach inwestycji; 

8) Koordynator/Specjalista ds. BHP. 

Zastępuje się zapisem: 

2. Wykonawca zapewni do realizacji Przedmiotu Umowy personel spełniający postawione przez 

Zamawiającego wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji oraz posiadanych uprawnień w 

trakcie wyboru wykonawcy, w skład którego będą wchodzili co najmniej następujące osoby:  

1) Kierownik/koordynator Wykonawcy– osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

posiadająca doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika/koordynatora Wykonawcy 



Osoba spełniająca warunki określone przepisem art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840.); 

2) Inspektor 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; 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru br. elektrycznej; 

4) Inspektor 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; 

5) Specjalista ds. finansowych - osoba posiadająca doświadczenie w rozliczaniu realizowanych 

zadań inwestycyjnych (roboty budowlane); 

6) Radca prawny/adwokat, posiadający doświadczenie przy obsłudze kontraktów na roboty 

budowlane - osoba posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub posiadającą 

prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) Specjalista ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu- osoba posiadająca  

doświadczenie zawodowe w realizacjach inwestycji; 

8) Koordynator/Specjalista ds. BHP. 

9) Inspektor 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. 

W związku ze zmianą zapisów Rozdziału VI SWZ „Warunki udziału w postępowaniu” 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” który 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 

Udzielone odpowiedzi na pytania skutkują wydłużeniem terminu składania ofert. Zamawiający 
wyznacza na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nowy termin składania 
ofert na 21.09.2022 r. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych informuje, że dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

Zapis Rozdziału XIII „Sposób przygotowania ofert oraz sposób i termin składania i otwarcia 
ofert”, podrozdziału „Miejsce i termin składania ofert” ust.1: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 07.09.2022 r. do godziny  10:00. 

Zastępuje się zapisem: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 21.09.2022 r. do godziny  10:00 

Zapis Rozdziału XIII „Sposób przygotowania ofert oraz sposób i termin składania i otwarcia 
ofert”, podrozdziału „Otwarcie ofert” ust.1: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2022 r. o godzinie  10:30. 

Zastępuje się zapisem: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godzinie  10:30. 

Zapis Rozdziału XV „Termin związania ofertą” ust. 1: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 90 dni tj. do dnia 5.12.2022 r. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin


Zastępuje się zapisem:  

Wykonawca pozostaje związany ofertą 90 dni tj. do dnia 19.12.2022 r. 

W związku ze zmianą terminu związania ofertą Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 
nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art. 137 ust 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 

 

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie 

/ - / 

Barbara Igielska 
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