
 

Słupsk, dnia 14 marca 2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Pomorskie 

Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Reprezentowane przez pełnomocnika: 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne  
i turystyczne” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2022/BZP 00071105 dnia 01.03.2022 r. 
 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)., zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

Treść zapytania: 
Proszę o dodanie w dokumentacji przetargowej rysunków: 
17. Zestawienie okien i drzwi 
18. Zestawienie przeszkleń 
 

Odpowiedź: 

Uzupełnienie dokumentacji zamieszczono na stronie internetowej Muzeum 
www.muzeum.slupsk.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 10.03.2022 r. jako 
załącznik nr 11 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy zabytkowego 
Czerwonego Spichlerza - cd. 
 

Przedstawiony powyżej załącznik stanowi uzupełnienie zał. 11 Projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy i rozbudowy zabytkowego Czerwonego Spichlerza wymienionego 
w załącznikach do SWZ.  
 
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy wprowadzone niniejszym pismem jest wiążąca dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
 

Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 24.03.2022 r. godz. 10:00. 
Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej Muzeum 
www.muzeum.slupsk.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 14.03.2022 r. 
 
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ 
poprzez zmianę numeracji rozdziałów w następujący sposób: 
 

1) w miejsce: „XIII. Wymagania dotyczące wadium” 



 wpisuje się: „XI. Wymagania dotyczące wadium” 

 

2) w miejsce: „XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej” 
wpisuje się: „XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej” 

 

3) w miejsce: „XV. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.” 
wpisuje się: „XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 
zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.” 
 

4) w miejsce: „XVI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.” 
wpisuje się: „XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.” 
 

5) w miejsce: „XIX. Termin związania ofertą.” 
wpisuje się: „XV. Termin związania ofertą” 
  

6) w miejsce: „XX. Opis sposobu przygotowania oferty.” 
wpisuje się: „XVI. Opis sposobu przygotowania oferty.” 
 

7) w miejsce: „XXI. Sposób oraz termin składania ofert.” 
wpisuje się: „XVII. Sposób oraz termin składania ofert.” 
 

8) w miejsce: „XXII. Termin otwarcia ofert.” 
wpisuje się: „XVIII. Termin otwarcia ofert.” 
 

9) w miejsce: „XXIII. Sposób obliczenia ceny” 
wpisuje się: „XIX. Sposób obliczenia ceny.” 
 

10) w miejsce: „XXIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert.” 
wpisuje się: „XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert.” 
 



11) w miejsce: „XXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 
wpisuje się: „XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 
 
12) w miejsce: „XXVI. Projektowane postanowieni a umowy, które zostaną wprowadzone do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 
wpisuje się: „XXII. Projektowane postanowieni a umowy, które zostaną wprowadzone do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 
 
13) w miejsce: „XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.” 
wpisuje się: „XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.” 
 
14) w miejsce: „XXVIII. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania.” 
wpisuje się: „XXIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania.” 
 
W związku ze zmianą terminu składania ofert wprowadza się w SWZ następujące zmiany: 
 

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XV pkt 1. nadaje się następującą treść: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert do 
dnia 22 kwietnia 2022 r.  

 

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XVII pkt 10 nadaje się następującą treść: 

10. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00. Decyduje data 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

 

Postanowieniu zawartemu w Rozdziale XVIII pkt 1 nadaje się następującą treść: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu  
24 marca 2022r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie  
i otwarcie ofert. 

 

 

 
             Z-ca DYREKTORA  

                                                                                                                            ds. ekonomicznych – GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Muzeum Pomorza Środkowego 
                    w Słupsku 
            Mariola Wrześniak 
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