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MNS/ZP/A/1/17            Szczecin dnia 21.03.2017 r.  

  
 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i 
remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach 
programu: „ Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego 
w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U z 2015, poz.2164 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 47443 – 2017 w dniu 20.03.2017, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: w następującym zakresie:  
 
1. W Załączniku nr 8  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie 3:  
 Wykreśla się zdanie : „W celu wykonania tej części dokumentacji Wykonawcy dostarczona zostanie 
 ekspertyza wykazująca możliwość adaptacji tej części budynku na wyżej wymieniony cel”. 
 
2. W SIWZ rozdział XIII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert zmianie ulega: 
  termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert: 

Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2017 r. roku, o godz. 09:30.  

Oferty zostaną otwarte w dniu 29 marca 2017 r. roku, o godz. 10:00  

3.  We wzorze umowy par 1 ust.3 będzie miał treść: 
Do zadań projektanta należy uzyskanie wszelkich opinii, decyzji i innych materiałów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej wiaty i uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji 
inwestycji dla zadania: Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu 
Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. 
Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii 
Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie.  
 
W szczególności:  
 
a) wykonanie niezbędnej ekspertyzy wykazującej możliwość adaptacji poddasza na otwarty 
 magazyn studyjny 
b) wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do realizacji umowy’ 
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c) rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz uwzględnienie 
 konieczności przełożenia lub wymiany istniejącego uzbrojenia na terenie działki.  
d) wystąpienie o zgodę właścicieli i użytkowników działek, przez które przebiega inwestycja – 
 przyłącza, sieci. W przypadku braku zgody do obowiązków Projektanta należy wykonanie 
 odrębnego alternatywnego rozwiązania. 
e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich innych niż ww. dokumentów, 
 uzgodnień itp. jakie mogą okazać się konieczne do wykonania inwestycji budowlanej, a są 
 związane z usługami realizowanymi przez Projektanta. 

 
4.  We wzorze umowy w par 4 ust 2 wykreśla się punkt f . 
 
5.  We wzorze umowy par 19 ust 2, pkt 1) lit h będzie miał treść:  

W szczególności, jeżeli Zamawiający z przyczyn nie leżących po stronie projektanta,  opóźni 
dostarczenie materiałów niezbędnych do projektowania takich jak: uzyskanie aktualnego wtórnika 
geodezyjnego (w skali 1:500) w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji 
projektowej, Wytyczne/operatu p-poż, Warunki techniczne przyłącza rezerwowego, Decyzja Biura 
miejskiego konserwatora zabytków, Wytyczne konserwatora zabytków, Decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, termin pośredni określony w par 10, ust.1, pkt 1wykonania Dokumentacji 
projektowej może zostać przesunięty o czas przekazania ww. dokumentów. 

 
6.  Zamawiający zmienia załącznik nr 6 na wzór wg  załącznika 
 
 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 


