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MNS/ZP/A/11/15            Szczecin dnia 14.07.2015 r.  

  

    

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

        

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – 
Muzeum Tradycji Regionalnych  – zakres dodatkowy. 

 

 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zgodnie z art.21a ust. 2 oraz 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2013, poz. 907–z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 

Biuletynie ogłoszeń publicznych w dniu 03.07.2015 pod numerem 165846 – 2015, w siedzibie 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: Przebudowa 

Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych ” – zakres dodatkowy w 

następującym zakresie:  

 1. SIWZ  Rozdział I - ust. 10  otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

 2. SIWZ  Rozdział I - ust. 11.2  otrzymuje nowe brzmienie: 

11.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót 

budowlanych i załączonych dowodów, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 3. SIWZ  Rozdział I -  ust. 11.2.1  otrzymuje nowe brzmienie: 

11.2.1 W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: jedną robotę budowlaną 

o wartości co najmniej 700.000,00 zł (netto), w skład której wchodziły roboty branży 

architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót 

budowlanych i załączonych dowodów, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 4. SIWZ  Rozdział I - ust. 19.1  otrzymuje nowe brzmienie: 

19.1 Oferty należy składać do dnia  22.07.2015 r. do godziny 10,00 w Sekretariacie Muzeum 

Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. 

 5. SIWZ  Rozdział I - ust. 20.1  otrzymuje nowe brzmienie: 

20.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2015 r.  o godzinie 10:30 w budynku Muzeum 

Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1, pok. 19.  

 6. SIWZ  Rozdział III – Umowa  otrzymuje nowe brzmienie wg załącznika. 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

 

        ……………………………………….. 

         Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  

 

 

       


