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Nr sprawy: ZP.312.2.2020             Szczecin 15.07.2020 r. 

Nr ogłoszenia w BZP: 562161-N-2020 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: 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 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 

do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
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I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 

81054320000000, ul. ul. Korsarzy  34 , 70-540  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo 

Polska, tel. +48914348311, e-mail zamek@zamek.szczecin.pl, faks +48914347984.  

Adres strony internetowej (URL): bip.zamek.szczecin.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL)  

Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

bip.zamek.szczecin.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego.  

Adres:  

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ul.Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, wejście A, II piętro, 

pokój 206  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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  

Numer referencyjny: ZP.312.2.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 

do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są 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. 2. Przeprowadzenie badań 

podłoża wzgórza zamkowego w rejonie skarpy północnej, skrzydła północnego Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie oraz przyległego dziedzińca, ukierunkowanych na wykrycie bądź 

wykluczenie potencjalnych anomalii (pustki, przeszkody), w celu minimalizacji ryzyka prowadzenia 

prac w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych. 3. Wykonanie badań geofizycznych w oparciu 

o metody o podwyższonej czułości (rozdzielczości) z jednoczesną bieżącą weryfikacją na miejscu na 

podstawie badań geotechnicznych (wiercenia, sondowania) Badania podłoża obejmują: 1) 

nieinwazyjne badania geofizyczne metodą profilowania elektorooporowego (ERT); 2) nieinwazyjne 

badania geofizyczne metodą profilowania sejsmicznego (metoda SRT); 3) inwazyjne badania 

geotechniczne (wiercenia i sondowania – DP, WST); 4) inwentaryzację geodezyjna prowadzonych 

prac; 5) inwentaryzację otworów wiertniczych z dokumentacją audiowizualną- inspekcja kamerą 

online z pomiarem głębokości. 4. W zakresie badań geofizycznych wchodzi wykonanie pomiarów 

profilowania elektrooporowego (ERT) o dużej rozdzielczości, z maksymalnym rozstawem elektrod 

co 2 metry, o zakładanej głębokości prospekcji do ok. 20-30 m p.p.t.. Pomiary należy wykonać 

aparaturą wielokanałową (min. 8 kanałów). 5. W zakresie badań sejsmicznych (SRT) wymagana jest 
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aparatura sejsmiczna min. 48 kanałowa. Pomiary należy wykonać w układzie równoległych profili. 

6. Wykonanie na podstawie uzyskanej prospekcji przestrzennej wyników oporności i prędkości fal 

sejsmicznych dla wybranych głębokości, należy poddać weryfikacji metodami inwazyjnymi w 

miejscach potencjalnych anomalii. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do weryfikacji tych 

wskazań poprzez wykonanie wierceń rurowanych, sondowań dynamicznych (DP)i/lub badań sondą 

wkręcaną (WST). Dodatkowo w miarę możliwości technicznych wiercenia powinny być 

dokumentowane przez inspekcję kamerą. 7. Opracowanie końcowe w formie sprawozdania z 

wykonanych badań ma zawierać wyniki wykonanych prac. Efektem pomiarów geofizycznych mają 

być zinterpretowane w oparciu o wyniki badań geotechnicznych, przekroje 2D oraz mapy rozkładu 

oporności i prędkości fali dla wybranych głębokości wraz z weryfikacją modelu podłoża, a w 

przypadku wykrycia potencjalnych pustek lub przeszkód obligatoryjne dołączenie załączników w 

formie plików multimedialnych dokumentujących zaobserwowane zjawisko. 8. Wstępne szacowanie 

zakłada wykonanie co najmniej 2000 mb profilowania elektrooporowego, 2000 mb (ilość punktów) 

badań sejsmicznych (MASW) oraz min. 10-15 punktów weryfikujących (wiercenia i sondowania do 

głębności max. 20-25 m) oraz stosownych prac geodezyjnych i inspekcyjnych (ok. 300 mb 

obrazowania). 9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 

zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 8 do SIWZ, a także projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

II.5) Główny kod CPV: 73100000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

71352000-0 

71300000-1 

71352100-1 

71353000-7 

71351000-3 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 125 % 

wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych 

do prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności: 1) nieinwazyjne badania 

geofizyczne metodą profilowania elektorooporowego (ERT); 2) nieinwazyjne badania geofizyczne 
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metodą profilowania sejsmicznego (metoda SRT); 3) inwazyjne badania geotechniczne (wiercenia i 

sondowania – DP, WST); 4) inwentaryzację geodezyjna prowadzonych prac; 5) inwentaryzacja 

otworów wiertniczych z dokumentacją audiowizualną- inspekcja kamerą online z pomiarem 

głębokości; Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia 

zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla 

zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 

zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, które miały 

miejsce między dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany 

będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające 

złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 50   

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy posiadać 

będą ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. W przypadku 

Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna spełnienie 

warunku, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni warunek posiadania ubezpieczenie z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Zdolność techniczna: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej. W tym celu 

Wykonawcy zobligowani są wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie dwie 

usługi obejmujące wykonanie badań geofizycznych i geotechnicznych o wartości co najmniej 150 
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000 zł każda W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni wymogi 

podane powyżej. b) Zdolność zawodowa: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej - wykażą, że dysponują lub 

będą dysponować następującymi osobami: 1) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty w 

dziedzinie geologii i geofizyki posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologiczno-

inżynierskich określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. 

Dz. U. 2020 poz. 1064) w zakresie badań i oceny właściwości podłoża gruntowego dla potrzeb 

budowlanych w tym uprawnienia kategorii VI lub VII oraz doświadczenie minimum 5 lat na 

stanowisku związanym z prowadzeniem badań podłoża, sporządzaniem projektów i dokumentacji na 

potrzeby posadowienia obiektów budowlanych. 2) osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty w 

dziedzinie geotechniki – posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i certyfikat Polskiego Komitetu 

Geotechniki lub uprawnienia konstrukcyjno- budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń ze specjalizacją geotechniczna oraz doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku 

związanym z nadzorowaniem wykonania specjalistycznych robót geotechnicznych na potrzeby 

posadowienia obiektów budowlanych, w tym związanych obiektami budownictwa podziemnego. W 

odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych 

kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2272). 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 2018r. poz. 2272). Zmawiający 

uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 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. Zamawiający uzna 

również wyżej postawiony wymóg za spełniony jeśli jedna osoba będzie posiadać kwalifikacje dla 

wskazanych specjalności, pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i 

doświadczenia dla danych stanowisk.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
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wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, Zamawiający żąda, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia i dokumenty. W przypadku dokumentów wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego w języku obcym Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 

97 ust.1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP  
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych na wezwanie dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie 

tych warunków. W tym celu Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 1) dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 

zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy, 2) wykaz usług – wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 3) 

wykaz osób – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

złącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 3. Jeżeli osoba, która podpisuje ofertę i oświadczenia nie jest 

uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, załączyć należy dokument 

pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. Pełnomocnictwo 

to musi zostać złożone w oryginale lub kopii wierzytelnej sporządzonej przez notariusza.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin realizacji zamówienia 40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 

3 i 5 ustawy Pzp. 2. Przesłanki do zmiany treści Umowy w związku z art. 144 ust.1 pkt 1ustawy Pzp 

w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy mogą, między innymi, być wywołane poprzez: 

1) zmiany stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony 

środowiska, 2) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych 

interpretacji przepisów dot. realizacji lub finansowania Przedmiotu Umowy, 3) inne przyczyny 

obiektywne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu 

Umowy w terminie. Nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie wówczas uzgodniony z 

uwzględnieniem wpływu występującego (wymienionego wyżej) czynnika na opóźnienie realizacji 

prac projektowych. 3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy 
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pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, jest możliwa w szczególności poprzez: 1) przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe 

wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, b) 

wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających 

Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy, c) działania osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, będących przedmiotem umowy, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze Stron, d) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym 

wystąpieniem zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne oraz z wprowadzeniem obostrzeń 

przez Prezesa Rady Ministrów związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

związanego z wystąpieniem wirusa COVID-19, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 

lub zdrowiu ludzi. 2) zmianę osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji Przedmiotu 

Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i 

doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę; 

Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

Umowy wskazując dane osób zastępowanych i je zastępujących oraz opisując wiedzę i 

doświadczenie osób zastępujących oraz udokumentować posiadane przez te osobę uprawnienia, 

zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego dla osoby dedykowanej na stanowisko, które ma zająć 

osoba zastępująca, 3) zmianę sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli rozwiązania 

zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości 

Przedmiotu Umowy bądź większej użyteczności Przedmiotu Umowy ocenianych z uwzględnieniem 

celu, jakiemu ma on służyć, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmianę Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wysokość 

podatku VAT oraz – odpowiednio – Wynagrodzenie (brutto), 5) zmianę wysokości Wynagrodzenia 

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 6) zmianę Wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę 7) zmianę zakresu Przedmiotu Umowy przewidzianej do realizacji 

przez podwykonawców, w tym powierzenie realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 

którą pierwotnie Wykonawca przewidywał do osobistego wykonania, jeżeli zmiana lub rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a 
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ust.1 i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak 

obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu), 8) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy, terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa, o ile zmiana taka ma wpływ na sposób wykonania, termin lub koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy. 5. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 4 pkt 5) i 6) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 6. Zmiana wysokości 

Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt. 5) i 6) będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. 

W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 5) i 6) Wykonawca w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie zmienionych przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

stawki minimalnej lub zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

należnego wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą 

służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 8. W wyniku zmiany, o której mowa w ust. 

ust. 4 pkt. 5) i 6) powyżej Wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zmianami przepisów prawa, o których mowa w ust. ust. 4 pkt. 5) i 6), od 

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, wskazanych w umowie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 9. Wraz z wnioskiem o aneks, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca 

składa uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana 

przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 10. 

W przypadku zmian, o których mowa w ust. ust. 4 pkt 5) i 6), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne 

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa ust. ust. 4 pkt 5) i 6) 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
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prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. ust. 4 pkt. 6). 11. W 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 6), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta 

ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 10 pkt. 2). 12. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym 

mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w 

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku 

otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim 

przypadku przepisy ust. 10-12 stosuje się odpowiednio. 14. Nie stanowią zmiany Umowy w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: 1) danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku 

bankowego, 2) danych teleadresowych, osób wskazanych w Umowie, 3) danych rejestrowych, 4) 

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-07-23, godzina: 10:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie 

/ - / 

Barbara Igielska 

 
 

 

Miejsce publikacji: 

1. siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń 

2. Strona internetowa zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl 

 


