
 

 

 

 
 
 
 
Nr sprawy: ZP.312.2.2020                  Szczecin, dn. 27 lipca  2020 r. 
nr ogłoszenia w BZP: 562161-N-2020     

 
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 2004 r 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. 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
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 ze zm.) informuje, że w dniu 
22.07.20 r.  oraz w dniu 23.07.20 r. wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  

Pytanie: 
W nawiązaniu do zapisów Rozdz. III SIWZ, pkt. 20 - czy w związku z tym, że przedmiot zapytania 
dotyczy usług badawczych w zakresie badania podłoża o charakterze oceny eksperckiej (opracowanie 
to nie wchodzi w zakres dokumentacji projektowej sensu strice i nie wchodzi w zakres robót 
budowlanych), możliwe jest korzystanie z Podwykonawstwa na podstawie umowy zlecenie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w rozdziale III SIWZ pkt. 21 i 22 dopuszcza zatrudnienie podwykonawców w innej formie 
niż umowa o prace. cyt.  
„21.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
22.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ma 
obowiązek wskazania tych części w ofercie i podania firm podwykonawców” 
 
Pytanie: 
 Przekazana wersja umowy (zał. 3 do SIWZ) wymaga zmian i korekt: 
1)  w par. 2 ust. 1 w drugim wersie należy dodać: "dokumentacji"; 
2) w par. 6 ust. 6 z uwagi na wynikowy charakter prac wnosimy o dodanie zapisu o treści: "Czynności 
odbiorowe związane z odbiorem końcowym mogą zostać przeprowadzone po upływie terminu 
wskazanego w par. 5 Umowy, przy czym w terminie tym Wykonawca obowiązany jest osiągnąć 
gotowość do odbioru i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z postanowieniem 
niniejszego paragrafu"; 
3)  o ile Zamawiający dopuści możliwość Podwykonawstwa na podstawie umowy zlecenie to należy 
usunąć par. 10 i 11; 
4)  par 13 ust. 1 pkt. 1 - podana kara w wysokości 3% jest nieadekwatna do zakładanej wartości 
przedmiotu zamówienia, wnioskujemy o zmianę na 0,05%; 
 
Odpowiedź: 
Ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do par. 2 ust. 1 słowa dokumentacji. 

Po zmianie par. 2 ust. 1 będzie miał następujące brzemiennie: 
Strony ustalają, że ilekroć w Umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie, 
akceptacji, zatwierdzeniu, postanowieniu, dokumentacji itp., rozumie się przez to, że 
odpowiednie dokumenty będą sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności, a następnie 
przesyłane listem poleconym, doręczone osobiście lub przez kuriera. Kopia dokumentu może 
również zostać przesłana telefaksem, lub pocztą elektroniczną, a następnie w terminie trzech 
dni należy dostarczyć do adresata jego oryginał. Powiadomienie, zezwolenie, zgodę, 
akceptację, zatwierdzenie, postanowienie, dokumentację itp. uznaje się za dokonane po 
skutecznym doręczeniu drugiej stronie umowy. 
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Ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę, aby w paragrafie 6 ust. 6 dodać zapis o następującej treści: 

„Czynności odbiorowe związane z odbiorem końcowym mogą zostać przeprowadzone po 
upływie terminu wskazanego w par. 5 Umowy, przy czym w terminie tym Wykonawca 
obowiązany jest osiągnąć gotowość do odbioru i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru, 
zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu"; 

 
Ad. 3) Zamawiający przygotowując postepowanie przetargowe, którego przedmiotem jest robota 

budowlana lub usługa zobligowany jest spełnić wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w zakresie art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a. 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie paragrafu 10 i 11, które dotyczą zatrudnionego 
personelu wykonawcy, nie dotyczą zaś podwykonawcy. Jeżeli natomiast Wykonawca korzysta 
z podwykonawcy, który wykonuje określony zakres podwykonawstwa przy pomocy swojego 
personelu, wówczas również podwykonawca musi zagwarantować zatrudnienie personelu na 
analogicznych zasadach.  

 
Ad 4) Zamawiający zmienia wartość kary określonej w par 13 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy (kara 

umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 3 % wartości netto umowy 
za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej wykonania, którym mowa w § 7) z 3% 
na 1,5%. 

 
Pytanie: 
Z uwagi na charakter zamawianych prac (badania eksperckie podłoża unikatową aparaturą) 
wnioskujemy o zmianę zapisu w par. 18 ust. 4 z istniejącego na następujący: Zamawiający wyraża 
zgodę na wykorzystanie wyników pracy w publikacjach i pracach naukowo - badawczych 
z zachowaniem Jego anonimowości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu par. 18 ust. 4.  
Po zmianie par. 18 ust. 4 będzie miał następujące brzemiennie: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wyników pracy w publikacjach i pracach naukowo -
 badawczych z zachowaniem Jego anonimowości. 

 

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

oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie.  

 
 
 
 

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie 
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Miejsce publikacji:  

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


