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AZ.2710.2.3.2019.MS                                                                                  Szczecin, dn. 04.03.2019r. 

         

                                                                               
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup mebli i 
sprzętu laboratoryjnego 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” 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.01.2019 pod 
numerem 2019/S 022-047447, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl; pn.: „Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego 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” 

 

DLA ZADANIA NR 1 – ZAKUP MEBLI LABORATORYJNYCH 

Pytanie 1:  

Na spełnienie wymagań  SIWZ  prosimy  o dopuszczenie   raportu z badań na zgodność z normą 14175 
–cześć III   wydanego  przez akredytowane laboratorium  badawcze  uprawnione do typu badań  dla 
dygestoriów . 
 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz: 

SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3) Zadanie nr 1 – zakup mebli laboratoryjnych 
§pkt.3) ppkt.e) dodaje się:  

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane 
laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium 
spełniać będzie wymogi  zawarte w /w. normie. 
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SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) Dla zadania nr 1 Zakup mebli 
laboratoryjnych  pkt.3) ppkt.e) dodaje się:  

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane 
laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium 
spełniać będzie wymogi  zawarte w /w. normie. 

SIWZ Załącznik nr 7.I – wzór umowy dla zadania 1 – zakup mebli laboratoryjnych §3 ust.3) pkt. e) 
dodaje się: 

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane 
laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium 
spełniać będzie wymogi  zawarte w /w. normie. 
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