MNS/ZP/A/12/15

Szczecin dnia 28.08.2015 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 pod numerem 2015/S 159-291848, 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 – 5 szt.,

•

c.

d.
e.
f.

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 –166 szt.,
•
Reflektory kadrujące – 114 szt.,
•
Oświetlenie boczne oraz montowane w półki gablot LED
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.
Przedmiotem Zamówienia jest również wykonanie Systemu Zabezpieczeń Technicznych: System
Sygnalizacji Włamania, System Telewizji Dozorowej
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – max. 60 dni od dnia podpisania umowy.
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.

3.

4.

SIWZ Rozdz. I, ust. 19.1 otrzymuje nowe brzmienie:
19.1 Oferty należy składać do dnia 10.09.2015 r. do godziny 10,00 w sekretariacie Muzeum
Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin.
SIWZ Rozdz. I, ust. 20.1 otrzymuje nowe brzmienie:
20.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2015 r. o godzinie 10:30 w budynku Muzeum
Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1, pok. 19.
SIWZ Rozdz. IV Szczegółowy opis zamówienia – otrzymuje nowe brzmienie:
1. Projekt techniczny w zakresie wymiany płyt Quartec, wykończenia wnętrz i małej architektury oraz
uzupełnienie do dokumentacji dot. wykonania Ściany Pamięci
2. Projekt techniczny w zakresie montażu dodatkowych przęseł barierek i pinezek ostrzegawczych
3. Dokumentacja uzupełniająca dotycząca niektórych elementów ekspozycji
4. Projekt budowlany – „Ściana Pamięci” ku czci Ofiar „Grudnia ‘70” w Szczecinie
5. Projekt wykonawczy – System Zabezpieczeń Technicznych: System Sygnalizacji Włamania, System
Telewizji Dozorowej
6. Zmiany i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia
7. Dokumentacja uzupełniająca: Trasy kabli silnoprądowych
8. Dokumentacja uzupełniająca: Trasy kabli LAN
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
………………………………………..
Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

