
 

 

 

 

MNS/ZP/A/12/15            Szczecin dnia 17.08.2015 r.  

  
 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie Ściany Pamięci Ku Czci Ofiar „Grudnia 70” w Szczecinie.  

 
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 Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w dniu 28/07/2015 pod numerem 2015/S 143-263745,  zmienionego w dniu 01/08/2015 pod 
numerem 147-270020 i zmienionego w dniu 14/08/2015, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: Wykonanie Ściany Pamięci Ku Czci Ofiar „Grudnia 70” w Szczecinie  w 
następującym zakresie:  

1. SIWZ  Rozdz. I, ust. 4. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 

4.1 Założenia ogólne  

a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: 
• Wykonaniu okładziny z płyt włóknisto – cementowych zabezpieczonych antygraffiti na żelbetowym murze 

oporowym, który po wzbogaceniu o dodatkowe elementy architektoniczne będzie współtworzył 
„Ścianę Pamięci” – napis na płycie przedstawiający nazwiska ofiar „Grudnia 70” i oświetlenie 
posadzkowe (16 opraw przy murze oporowym od strony Trasy Zamkowej). 

• Przeniesieniu węzła kablowego WK-8  nr 0628. 
• Wykończenie wewnętrznej klatki schodowej – wykończenie stopnic żywicą epoksydową i pomalowanie 

podstopnic, ścian i fragmentu sufitu farbą epoksydową. 
• Wykonaniu podniesionego pola żwirowego zintegrowanego z ławką, 
• Wykończeniu siedzisk ławek zewnętrznych deskami kompozytowymi, 
• Wykończeniu ścian podniesionych pól żwirowych i ławek kruszywem klejonym do płyt betonowych, 
• Wymianie płyt Quartec na fragmentach murów oporowych na nowe płyty Quartec klejone całą 

powierzchnią do ścian betonowych, 
• Zabezpieczeniu okładzin na elewacji budynku, murach oporowych i siedziskach terenowych powłoką 

„antygraffiti”, 
• Zabezpieczeniu kruszywa pól żwirowych żywicą poliuretanową, 
• Zabezpieczeniu krawędzi platform przed desko rolkarzami śrubami z dedykowaną główką, 
• Wykończeniu wewnętrznej klatki schodowej (pokrycie stopni żywicą i pomalowanie ścian), 
• Wykończeniu tynkiem imitującym beton zabudów ścian wentylacyjnych i drzwi, 
• Wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń ruchu pieszego w obszarze Placu w postaci dodatkowych przęseł 

balustrad oraz pinezek ostrzegawczych, 
b. Oraz dostawa wraz z instalacją części wyposażenia wystawy takiego jak: 

• Monitory LCD – 4 szt., 



• Instalacji aranżacyjnej W6_1 (numeracja elementu zgodna z przyjętą w dokumentacji wystawy 
autorstwa BPI Redan), 

• Słuchawki – 20 szt., 
• Dwustronny zewnętrzny „stand” na plakaty – 2 szt., 
• Źródła światła do reflektorów wystawowych – 134 szt., 
• Reflektory kadrujące – 114 szt., 
• Oświetlenie górne oraz boczne LED gablot – bez instalacji, 

c. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz wykonanie robót w 
części instalacji elektrycznej silnoprądowej w zakresie zasilania serwerowni, przy założeniach: moc 
zasilania w serwerowni – 15 KW oraz doposażenie serwerowni w jednofazowy zasilacz UPS o mocy 11 
kVA/8 kW.   

d. Przedmiotem Zamówienia jest również wykonanie Systemu Zabezpieczeń Technicznych: System 
Sygnalizacji Włamania, System Telewizji Dozorowej 

e. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – max. 60 dni od dnia podpisania umowy. 

f. Zamawiający dysponuje wymaganymi decyzjami dot. zajęcia pasa drogowego oraz projektem organizacji 
ruchu. Dokumenty te zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 
Uwaga: Zamawiający rezygnuje z zakresu robót dotyczących przełożenia szafki TOP 2 do 

zamykanej wnęki w elewacji budynku oraz ułożenia nowych odcinków kablowych od szafy TOP 2do 
pierwszych opraw oraz od szafy TOP 2do szafy TO 
 

2. SIWZ  Rozdz. I, ust. 7. 1. otrzymuje nowe brzmienie:  

7.1 Wykonawca całość zmówienia zobowiązany jest wykonać w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, ale nie 
dłużej niż 60 dni od dnia podpisania umowy.  

3. SIWZ  Rozdz. I, ust. 4.4 e, f, otrzymuje nowe brzmienie:  

e Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia jedną 
fakturą częściową i końcową, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury 
częściowej będzie protokół odbioru częściowego, zakończonego etapu zgodnie z 
harmonogramem realizacji, jednak nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego Wykonawcy.  

f Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  będzie dokonywane na warunkach 
określonych w Rozdziale III niniejszego SIWZ – Umowa.  
 

4. SIWZ  Rozdz. I, ust. 7.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

7.2 Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i 
zatwierdzenia Harmonogram skonstruowany w sposób zapewniający wykonanie wszystkich elementów 
zamówienia w terminie określonym w ustępie 7.1. Harmonogram winien określać szczegółowe terminy 
wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych z przewidywanym rozpoczęciem i zakończeniem 
robót oraz terminem dostaw. Harmonogram realizacji zamówienia winien być adekwatny do rzeczywistego 
postępu prac, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany go na bieżąco aktualizować i przedkładać kolejne 
aktualizacje do Zamawiającego.  

5.   SIWZ  Rozdz. I, ust. 11.2.1 c  otrzymuje nowe brzmienie:  

c. wykonali wykładzinę posadzkową  z żywicy epoksydowej lub poliuretanowej o powierzchni minimum 
15,0 m2.  

6.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 11.3.1.2  otrzymuje nowe brzmienie:  



 11.3.1.2 kierownikiem robót (1 osoba), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz posiadającym co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w  kierowaniu robotami budowlanymi 
na stanowisku kierownika robót elektrycznych.  

 
7.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie:  

12 Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełnić Wykonawcy  

12.1 Na potwierdzenie wykazania spełniania warunków udziału, określonych w pkt. 11 niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

12.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr I.1 
do IDW. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa 
pełnomocnik reprezentujący Wykonawców. 

12.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 
Ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr I.2.1 do IDW. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. 

12.1.3 Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art.24 ust.2 pkt.5 
ustawy Pzp – załącznik nr I.2.2 do IDW albo oświadczenie, iż wykonawca nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. 

12.1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy 
Wykonawca. 

12.1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

12.1.6   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

12.1.7   Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1   pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu     składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert; 

12.1.8     Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

12.1.9   Wykaz prac / robót budowlanych potwierdzający spełnianie warunków opisanych w pkt.11.2.1. –IDW 
(posiadanie wiedzy i doświadczenia) – według załącznika nr I.3 do IDW. Do wykazu winny być 
dołączone dowody dotyczące najważniejszych prac / robót, określające, że zostały one wykonane w 
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (dla robót budowlanych) i prawidłowo 
ukończone.  



W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace / roboty budowlane wskazane 
w wykazie – załącznik nr I.3 do IDW, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów dotyczących tych prac.  

12.1.10.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składają 
wspólnie.  

12.1.11 Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, potwierdzający spełnienie warunku opisanego w 
pkt.11.3.1.1 – 11.3.1.2 IDW (potencjał kadrowy) - załącznik nr I.4 do IDW.  
Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób, ich doświadczenia, wykazując 
spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 11.3.1.1 – 11.3.1.2 niniejszej Instrukcji, podstawę 
dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia.  

  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych    podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składają 
wspólnie.  

12.1.7.  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że   Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Informacja musi wykazywać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 
11.4.1.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składają 
wspólnie.  

12.1.8. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 
3 miesiące przed terminem składania ofert.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składają 
wspólnie.  

12.1.9.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów   dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.  
Informacja musi wykazywać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 11.4.1.1 i 11.4.1.2 niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa – celu 
spełnienia wymagań każdy Wykonawca lub jeden Wykonawca lub kilku Wykonawców 

12.1.10.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w  11.4  SIWZ  polega na 
zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, 
wymaga się przedłożenia :  

12.1.10.1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej tych podmiotów.  
12.1.10.2. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podwykonawcy, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  



12.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów,  

12.2.1  o których mowa w pkt 12.1.4; 12.1.5 oraz 12.1.6 niniejszej Instrukcji, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

12.2.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert,  
12.2.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert 

12.2.2  o których mowa w pkt 12.1.7 oraz 12.1.8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp; 

12.3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

12.4. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.2., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio do wskazanych w pkt 12.2.  

12.5. Dokumenty wymagane dla wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 
których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumenty 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  
 

8.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 19.1  otrzymuje nowe brzmienie:  
19.1 Oferty należy składać do dnia  07.09.2015 r. do godziny 10,00 w sekretariacie Muzeum 

Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. 
9.   SIWZ  Rozdz. I, ust. 20.1  otrzymuje nowe brzmienie:  

20.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia  07.09.2015 r.  o godzinie 10:30 w budynku Muzeum 
Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1, pok. 19.  
 

10.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 22.5  otrzymuje nowe brzmienie:  
22.5 Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko wówczas, gdy w trakcie realizacji 
zamówienia  wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia, a których Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć. 
Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą 
realizującym zamówienie a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w 
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu 



okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności 
wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Muzeum.  
 
11.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 22.7  otrzymuje nowe brzmienie:  

22.7 Przewiduje się dwie faktury – częściową i końcową. Faktury będą wystawiane nie częściej niż raz w 
miesiącu. Faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie oceny zaawansowania robót, potwierdzonej 
protokołem odbioru częściowego i harmonogramem realizacji, jednak nie więcej niż 40% całkowitego 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

12.  SIWZ  Rozdz. I, ust. 23.2  otrzymuje nowe brzmienie:  

23.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie i terminie wykonania , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
13.   SIWZ  Rozdz. I, ust. 26.3  otrzymuje nowe brzmienie:  

26.3 Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi ubezpieczenie na zasadach wskazanych w § 7 projektu 
umowy. 

 
14.  SIWZ  Rozdz. II, formularz oferty – p.5 otrzymuje nowe brzmienie:  

 p.5 ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  ……….. 

dni od dnia podpisania umowy .  

15.  SIWZ  Rozdz. III, umowa otrzymuje nowe brzmienie o brzmieniu zgodnie z załącznikiem. 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

        ……………………………………….. 

         Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  

 

Złączniki:  

1. Wzór: Formularz oferty 

2. Wzór: umowa 


