MNS/ZP/A/17/15

Szczecin dnia 24.09.2015 r.
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal
ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3, oraz remontu sali ekspozycyjnej i
holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 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 Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 244750 – 2015 w dniu 18,09,2015, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: w następującym zakresie:

1.

SIWZ ust. 15 otrzymuje nowe brzmienie:

15.
Miejsce i termin składania ofert
15.1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Muzeum Narodowego w
Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2015
r., godz. 10:00
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom, bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.

SIWZ ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:

16.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w pokoju nr 19 w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 1,
w dniu 28.09.2015 r., o godz. 10:30

3.

SIWZ – Załącznik nr III, pkt 3, wiersz 9 otrzymuje nowe brzmienie:
Układ sterowania DALI z
panelem sterowania
9

2 kpl z pilotami kolor szary
1 kpl bez pilotów kolor biały

3 kpl

4.
6.

SIWZ – Załącznik nr IV, Specyfikacja nr 2, , wiersz 6 otrzymuje nowe brzmienie:
Układ sterownia DALI z panelem sterowania
Panel sterownia obsługiwany poprzez dotykowy ekran
pojemnościowy, umożliwiający programowanie i sterowania bez
użycia komputera. Ilość urządzeń DALI do 64, ilość grup 16, ilość
scen do 20.
Ilość 3 kpl. ( Dwa komplety szare ze sterowaniem na podczerwień,
jeden komplet biały bez sterowania )

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

………………………………………..

