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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa postępowania: „Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw 
„Świt Pomorza” „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją 
stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na 
wystawach”  
 
Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków 
zamówienia w następującym zakresie: 
 
 

1. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 9 do OPZ – Specyfikacja minimalnych 
wymogów technicznych sprzętu multimedialnego i urządzeń powiązanych z 
multimediami do przygotowywanych trzech wystawach stałych w gmachach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie oraz załącznika nr 2 - formularz cenowo przedmiotowy do 
SWZ. 

Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 9 do OPZ, 

Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do 
SWZ, 

2. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 12 wzór umowy do SWZ.  Do §3 
Obowiązki Wykonawcy  dodaje się ust. 16 oraz ust. 17: 

16) Wykonawca dostarczy do Muzeum Narodowego w Szczecinie przedmiot umowy: 

a) fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania ani uszkodzeń,   
b) dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, czego potwierdzeniem powinna być 

deklaracja zgodności producenta oraz oznakowania CE, 
c) dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez 

Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji. Wykonawca na 
własny koszt usunie opakowania,  



d) zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt poprzez unikalny numer seryjny lub  
w inny sposób przewidziany przez producenta, określający jego parametry techniczne, 
jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.  
 

17) W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek oraz wniesienie 
do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynkach zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia. Wskazane powyżej czynności winny być wykonane w obecności 
Wykonawcy.   

 
 

UWAGA:  

W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia, termin składania ofert oraz termin związania ofertą zostaną zmienione. 

Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o 
zamówieniu oraz SWZ. 
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