Kraków, 23 marca 2021 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Prace budowlane w zamku w Pieskowej Skale
obejmujące remont konserwatorski kaplicy Św. Michała z pomieszczeniami przylegającymi
oraz remont konserwatorski pomieszczeń na parterze skrzydła południowego zamku wraz z
przebudową instalacji oraz budową nowej wystawy
wystawy stałej „Kultura staropolska”
Sprawa nr DZZP-282-3/21
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający - Zamek Królewski na Wawelu
- Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, informuje, iż dokonał następującej
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. W Rozdziale XXI „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje
brzmienie o treści: „Ofertę
Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub
podpisem
osobistym
na
Portalu
pod
adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu do dnia 01 kwietnia 2021 do
godz. 10:00”
2. W Rozdziale XXI „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 4 otrzymuje
brzmienie o treści: „Oferty
Oferty zostaną otwarte elektronicznie
elektronicznie, zgodnie z procedurą ich
składania, w siedzibie Zamawiającego, Wawel 5, 31
31-001
001 Kraków, budynek nr 8,
8 w
dniu 01 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Portalu ofert.”
3. W rozdziale XX „Termin związania ofertą.” pkt. 1 otrzymuje brzmienie o treści:
„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofer
ofertą
tą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.”
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