Kraków, dnia 18 kwietnia 2020 r.
DZP-282-01/20

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „
Wykonanie konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i
sklepień „Sieni Berrecciego” w Zamku Królewskim na Wawelu– znak sprawy: DZP-28201/20
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający, tj. Zamek
Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, informuje, iż dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób, że:
1)

W Rozdziale 2 „Przedmiot zamówienia” dodany zostaje pkt 13 o treści: „Zamawiający

umożliwi Wykonawcom, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji
lokalnej dziedzińca arkadowego oraz Sieni Berrecciego wraz z bezpośrednim otoczeniem w
celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.
Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu jej przeprowadzenia
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego, jak również fakt nie odbycia
przez Wykonawcę wizji lokalnej nie ma wpływu na ocenę złożonej oferty.
Zamawiający informuje, że wizja nie ma charakteru zebrania Wykonawców, a ewentualne
pytania do treści SIWZ powinny być kierowane w trybie określonym w Rozdziale 19 SIWZ.
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego Zamawiający zaleca, aby w wizji
lokalnej ze strony Wykonawcy brały udział nie więcej niż dwie osoby.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym drogą
mailową (na adresy podane w Rozdziale 12 SIWZ)”
2)

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert i w związku z tym:

1) W Rozdziale 27 SIWZ "Opakowanie i oznakowanie ofert" pkt 1 otrzymuje brzmienie o
treści: „Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna
powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8 oraz
powinna być oznakowana następująco: „Oferta przetargowa w postępowaniu na wykonanie
konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i sklepień Sieni
Berrecciego w Zamku Królewskim na Wawelu– znak sprawy: DZP-282-01/20. Otworzyć na
otwarciu ofert w dniu 27 kwietnia 2020r. o godz. 11:00”..
2) Rozdział 28 SIWZ "Termin składania ofert" otrzymuje brzmienie o treści: „Oferty należy
składać na adres: 31-001 Kraków, Wawel 8, na posterunku Straży Zamkowej
zlokalizowanym przy Bramie Bernardyńskiej, nie później niż do dnia: 27 kwietnia 2020 r.
godz. 10:00”
3) W Rozdziale 31 SIWZ "Otwarcie ofert" zdanie drugie otrzymuje brzmienie o treści:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w budynku nr 8 na Wawelu, Sala Konferencyjna I piętro”.
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Grzegorz
Biela
Date / Data: 202004-19 13:57

2

