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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 – w załączniku nr 11 – OPZ z załącznikami – zip – zmienia się pkt.5 dokumentu o 
nazwie: Opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej 
w zakresie założeń i szczegółowych wytycznych do działania multimediów, struktury 
treści multimedialnych, a także jednolitej aplikacji na urządzenia przenośne oraz 
szczegółowych wytycznych sprzętowych do stanowisk multimedialnych wraz ze 
specyfikacją funkcjonalno-techniczną i cech zewnętrznych urządzeń/zestawów do 
pozycji kosztorysowej Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do 
trzech wystaw (ekspozycje stałe: „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności 
pomorskich”, „Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”, „Ukryte 
znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”), w ramach projektu INT65 
Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie 
prezentują dzieje i kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z 
Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / 
Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  
 
 
 



Realizacja zamówienia w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy 
Harmonogram realizacji Wykonawca uzgodni i przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać planowaną 
kolejność realizacji na wystawach: w pierwszej kolejności otwarte już wystawy sztuki 
dawnej w gmachu MNS przy Wałach Chrobrego 3, a następnie planowaną wystawą 
archeologiczną w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych. 

 

2. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §2 Przedmiot umowy ust.3 pkt. c) otrzymuje 
nowe brzmienie: 
 
„c) Etap III - montaż i uruchomienie powinno uwzględniać zapis w OPZ pkt 5, a w 
szczególności: 
 Wystawy sztuki dawnej w gmachu przy Wałach Chrobrego 3  –  całkowity montaż, 

konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego wraz ze sprzętem, 
oprogramowanie do zarządzania centralnego oraz przewidziane szkolenia.  

 
 Wystawa archeologiczna w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych – pełne 

przygotowanie wraz z wytycznymi do montażu sprzętu w planowanej zabudowie 
aranżacyjnej, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego, 
oprogramowanie do zarządzania centralnego, przewidziane szkolenia”. 

 
 

3. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §3 Obowiązki Wykonawcy dodaje się ust. 18): 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania wytycznych do montażu 
sprzętu w planowanej zabudowie aranżacyjnej wystawy archeologicznej. 
 
 

4. SWZ – załącznik nr 12 wzór umowy §6 Odbiór ust.1) pkt. c) otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 
„c) Etap III - odbiór końcowy - montaż i uruchomienie powinno uwzględniać zapis w 
OPZ pkt 5, a w szczególności: 
Wystawy sztuki dawnej w gmachu przy Wałach Chrobrego 3  –  całkowity montaż, 
konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego wraz ze sprzętem, 
oprogramowanie do zarządzania centralnego oraz przewidziane szkolenia.  
 
Wystawa archeologiczna w gmachu Muzeum Tradycji Regionalnych – pełne 
przygotowanie wraz z wytycznymi do montażu sprzętu w planowanej zabudowie 



aranżacyjnej, konfiguracja i uruchomienie systemu multimedialnego, oprogramowanie 
do zarządzania centralnego, przewidziane szkolenia”. 

 
 

UWAGA:  

W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy oraz 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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