
 

 

 

 
 
 
 
Nr sprawy: ZP.312.2.2020            Szczecin, dn. 22 lipca  2020 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na: 
Badania geofizyczne i geotechniczne podłoża w celu realizacji zadania pn.: Modernizacja 
i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz dla zadania pn.: 
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia. 
 
 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 22.07.20 r. 
wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniosek 
o wydłużenie terminu składania ofert.  

Zamawiający informuje, że przychylając się do wniosku Wykonawcy o wydłużenie terminu składania 
ofert o co najmniej 5 dni roboczych ze względu na złożony charakter wniesionych uwag oraz 
ograniczenia i utrudnienia w przesyłaniu korespondencji z uwagi na trwającą sytuację zagrożenia 
epidemiologicznego w kraju dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie terminu składania ofert w postępowaniu.  

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania dotyczącymi treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wnioskowaną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, 
Zamawiający mając na uwadze zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postanowił 
uwzględnić wniesiony wniosek i działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, dokonać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na 
zmianie terminu składania ofert.  

Zapis rozdziału XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich na II piętrze w pokoju nr 206, 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (wejście A), w terminie do dnia 23.07.2020 r., do godz. 10:30.  

zastępuje się zapisem:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich na II piętrze w pokoju nr 206, 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (wejście A), w terminie do dnia 30.07.2020 r., do godz. 10:30.  

Zapis rozdziału XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 5: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. w Sali Anny Jagiellonki na I piętrze Zamku 

Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin o godz. 11:00. 

zastępuje się zapisem: 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. w Sali Anny Jagiellonki na I piętrze Zamku 
Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin o godz. 11:00. 

Zapis rozdziału XII Opis sposobu przygotowania ofert oraz wypełnienia oświadczenia własnego 
Wykonawcy pkt 16:  

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), przy 

czym kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zamek Książąt Pomorskich 

70-540 Szczecin 

ul. Korsarzy 34 

Oferta do postępowania przetargowego nr sprawy: ZP.312.2.2020 
Nie  otwierać przed dniem 23.07.2020 r. godzina 11.00 
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zastępuje się zapisem: 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), przy 

czym kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zamek Książąt Pomorskich 

70-540 Szczecin 

ul. Korsarzy 34 

Oferta do postępowania przetargowego nr sprawy: ZP.312.2.2020 
Nie  otwierać przed dniem 30.07.2020 r. godzina 11.00 

 

Zamawiający informuje również, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pytania 

Wykonawcy, które zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego w najbliższym czasie.   

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1) 
zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

 
 
 
 

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie 

 
/ - / 

Barbara Igielska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce publikacji:  

1. Strona internetowa Zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl  
2. Tablica ogłoszeń 
3. aa 


