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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. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §3 ust.11 otrzymuje nowe brzmienie: 

11) Wykonawca przed odbiorem Etapu 3 zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z 
zastrzeżeniem ust.8 niniejszego paragrafu wszelkie dokumenty zgodnie z opisem wymagań 
Zamawiającego opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy. 

2. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §4 ust.2 pkt. a) otrzymuje nowe brzmienie: 

2) Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego 
realizacji prac który będzie sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ciągu 3 dni 
roboczych.  

3. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §6 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przystąpienia do odbioru poszczególnych etapów 
przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie uznaje się za nieskuteczne w przypadku istotnego odstępstwa 
zakresu podlegającego odbiorowi od umowy lub zaakceptowanego przez Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §11 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku  
występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych lub wskazanych w ust.3 
niniejszego paragrafu. 



5. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §14 ust.7 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

7. W przypadku, gdy: 

- do prawidłowego korzystania z przedmiotu Umowy konieczne jest posługiwanie się 
oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich; 

- lub w przypadku, gdy oprogramowanie stanowi własność Wykonawcy i utworzone zostało przez niego 
przed wszczęciem postępowania w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę jako bazową część 
oprogramowania tworzonego na potrzeby innych produkcji, to: 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezpłatną i 
bezterminową licencję, a także dalsze licencje upoważniające do korzystania z oprogramowania oraz 
innych utworów (dalej „Utwory”) w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 ust. 1 na 
następujących zasadach : 

a) Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji z dniem dokonania odbioru Utworów  lub z dniem 
rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej; 

b) udzielenie licencji następuje w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania z Utworów , w 
tym w zakresie koniecznym do eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modyfikacji, aktualizacji 
przedmiotu Umowy i jego części składowych; 

c) udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji wskazanych w § 14 ust. 3; 
d) w zakresie, w jakim do zrealizowania Umowy niezbędne jest korzystanie z praw własności 

intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać na 
własny koszt dla Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na korzystanie z przedmiotu 
Umowy i poszczególnych jego części, również w zakresie pozwalającym na skorzystanie z 
wykonania zastępczego; 

e) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: nie podejmować jakichkolwiek działań, których 
skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji udzielonych Zamawiającemu, w szczególności  
nie występować do sądu o rozwiązanie licencji lub nie składać oświadczeń  o wypowiedzeniu 
licencji; 

f) w przypadku rozporządzenia prawami własności intelektualnej do Utworów na rzecz innej osoby, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami 
zawartymi w niniejszym §14 tak jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego 
wpływu  na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

g) gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencję lub wystąpił do sądu o 
jej rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł  

h) wraz z udzieleniem licencji, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie 
autorskich prac zależnych, tj. na opracowanie, korzystanie z opracowania oraz rozporządzanie 
opracowaniem Utworów w odniesieniu do których została udzielona licencja. Wykonawca w 
szczególności zezwala na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, 
przeróbek, uzupełnień wymienionych Utworów, łączenia części lub całości z innymi utworami w 
celach i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie. 

 

 

 



6. SWZ – Załącznik nr 12 – wzór umowy - §4 ust.2 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie: 

2) Do obowiązków Zamawiającego należy:  

b) akceptacja Kart materiałowych dotyczących oferowanego sprzętu w ciągu 5 dni roboczych.  

 
7. 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 3,  

Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do SWZ 3, 

 
 
 
 

UWAGA:  

W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, 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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