
1 
 

 

                                                                                                                                      Szczecin, dn. 08.06.2021r. 

  AZ.2710.2.2021.1.MS                                                                               

                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant II) na podstawie art.  275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości 
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro pod nazwą: „Wykonanie usług 
dokumentacji muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz skanowania muzealiów w 
technologii światła strukturalnego realizowanego w ramach projektu www.muzeach”. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 

 

1. SWZ – Załącznik nr 5 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

 

 
                         
                      (wykonawca) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art.  275 pkt 2)   ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pod nazwą: „Wykonanie usług dokumentacji 
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muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz skanowania muzealiów w technologii 
światła strukturalnego realizowanego w ramach projektu www.muzeach”, 

ja/ my niżej podpisany/ podpisani 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________  

działając w imieniu 
__________________________________________________________________________________
_____ 

Oświadczam/y, że ww. wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co 
najmniej dwie usługi polegające na  wykonaniu: 

 

a) dla Zadania 1*: dokumentacji fotogrametrycznej obiektów, w tym 
wykonaniu zdjęć cyfrowych i opracowaniu dokumentacji pochodnej, o 
wartości każdej z tych usług minimum 15 000 PLN brutto. 
  

Wykonawca Zamawiający 
 Przedmiot     

usługi 
Wartość 

zamówienia  

Okres realizacji  

Początek 

dzień/miesiąc/rok 

Koniec 

dzień/miesiąc/rok 

      

      

 

b) dla Zadania 2*: skanowania światłem strukturalnym obiektów i opracowaniu 
dokumentacji pochodnej, o wartości każdej z tych usług minimum 10 000 
PLN brutto 

Wykonawca Zamawiający 
 Przedmiot   

usługi 
Wartość 

zamówienia  

Okres realizacji  

Początek 

dzień/miesiąc/rok 

Koniec 

dzień/miesiąc/rok 
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c) dla Zadania 3*: dokumentacji obiektów metodą RTI (Reflectance 
Transformation Imaging), w tym opracowaniu sekwencji przynajmniej 60 
zdjęć dla jednego obiektu i opracowaniu dokumentacji pochodnej.   

Wykonawca Zamawiający 
 Przedmiot   

usługi 

Okres realizacji  

Początek 

dzień/miesiąc/rok 

Koniec 

dzień/miesiąc/rok 

     

     

 

 

*Uwaga! 

 

Wraz z wykazem Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

                                                            

…………………………………………………………….                 


