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MNS/ZP/A/9/18                                                                                     Szczecin, dn. 03.08.2018r. 

         

                                                                                       

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: 
„Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach 
Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: DZ. U z 2017, poz. 1579 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 147-337555 w dniu 02.08.2018, w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym 
zakresie: 

 

 

1. SIWZ rozdział VI p. 4 b) otrzymuje brzmienie: 

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 500 000 zł. 

 

2.  SIWZ rozdział VI p. 4 c) otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 20 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie liofilizatora o wartości nie 
mniejszej niż 200 000 zł brutto. 

 

3. SIWZ - Załącznik nr 7 – Wykaz zrealizowanych zamówień otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 20 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie liofilizatora o wartości nie 
mniejszej niż 200 000 zł brutto. 

4. SIWZ rozdział XII  p. 1) otrzymuje brzmienie: 

     Wysokość wadium ustala się w wysokości 15 000 zł. 
 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

                                                                                            

                                                                       ……………………………………… 


