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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu 

konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu 

współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.  

„Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w 

Szczecinie”  - Zadanie nr 7 – Mikropiaskarka 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ. 

U z 2019, poz. 1843 – z późn. zm.) dokonuje sprostowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

527644-N-2020 w dniu 2020-03-30, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

I. SIWZ  Rozdział II uzupełniony zostaje o pkt 13 o następującej treści: 

13. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Muzeum Narodowe w 

Szczecinie ogranicza swoją aktywność (większość działań będzie wykonywanych zdalnie). W 

konsekwencji sekretariat MNS będzie czynny tylko we wtorki i czwartki w godzinach 12:00 - 14:00. 

II. SIWZ  Rozdział V pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

1. Cały przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 112 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

III. SIWZ  Rozdział VI pkt 4c otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

c. Zdolności technicznej lub zawodowej w tym: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

IV. SIWZ  Rozdział VIII pkt 1 ppkt 2a otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

2) Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa w postepowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp w celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej  Zamawiający żąda następujących dokumentów a w szczególności: 

a. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 10 

000 zł. 

V. SIWZ  Rozdział XII pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Muzeum Narodowego w  

Szczecinie: 

Aneta Jonik, e-mail: a.jonik@muzeum.szczecin.pl 

Monika Skowrońska, tel. 797 705 262, e-mail:  m.skowronska@muzeum.szczecin.pl 

VI. SIWZ  Rozdział XII pkt 6 ppkt 1b otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

b) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Aneta Jonik, e-

mail: a.jonik@muzeum.szczecin.pl 

VII. SIWZ  Rozdział XV pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 



10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

VIII. SIWZ  Rozdział XV pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 

1) Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  

określonych w ofercie, 

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

IX. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy zostaje uzupełniony o pkt 4 o następującej treści: 

4. Oferuję parametr techniczny – maksymalne ciśnienie – o następującej wielkości ……. Atm 

X. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Treść zmienionego załącznika zamieszczona jest na BIP Zamawiającego (Siwz i wzór umowy – tekst 

jednolity 1) 

XI. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia. 

Treść zmienionego załącznika zamieszczona jest na BIP Zamawiającego (Siwz i wzór umowy – tekst 

jednolity 1) 

XII. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca. 

Treść zmienionego załącznika zamieszczona jest na BIP Zamawiającego (Siwz i wzór umowy – tekst 

jednolity 1) 

XIII. Załącznik nr 9 – wzór umowy § 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

1. Cały przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie do 112 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

XIV. Załącznik nr 9 – wzór umowy § 7 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, 

w terminie określonym w ust. 6,  Zamawiający ma prawo dokonać naprawy lub zakupu nowego urządzenia 

(o takich samych parametrach) na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty z wynagrodzenia. 

XV. Załącznik nr 9 – wzór umowy § 8 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia 

naliczonych kar umownych. 

XVI. Załącznik nr 9 – wzór umowy § 12 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

5. Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia 

Wykonawcy na jego koszt. Koszty, które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, 

Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Wykonawca zwróci te koszty 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

…………………………………………………………                                    


