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Szczecin, dn. 30.04.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na: ,,Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetleniowego
ekspozycyjnego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne
dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę
Pomorza”.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539384-N-2019 w dniu 18.04.2019r., pn.:
,,Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetleniowego ekspozycyjnego dla Muzeum
Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.
Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”, zamieszczając je
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej https://bip.muzeum.szczecin.pl/.
1. W rozdziale VI punkcie 8 litera b dodaje się zapis o następującej treści:
,,dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego.”
2. W rozdziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 litera c) otrzymuje nowe
następujące brzmienie: ,,Termin składania ofert upływa dnia 13.05.2019r., o godz. 10:00”
3. W rozdziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 litera a) otrzymuje nowe
następujące brzmienie: ,,Oferty zostaną otwarte w dniu 13.05.2019r., o godz. 10:30 w budynku
Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18.”
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4. W Załączniku nr 9 – wzór umowy dodaje się:
,,§ 41 Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia
Wszystkie materiały przewidywane do zamontowania będą zgodne z SIWZ. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na
teren sal ekspozycyjnych oraz za ich właściwe składowanie. Wszystkie materiały, urządzenia
przewidziane do wykorzystania przy realizacji zamówienia powinny być nowe i wysokiej jakości o
parametrach technicznych i jakościowych określonych w SIWZ. Ponadto powinny być nabywane
wyłącznie od dostawców, którzy zapewniają wymaganą jakość oraz spełnienie obowiązujących
przepisów, przedstawiając odpowiednie certyfikaty/świadectwa lub poświadczone wynikami badań
– wszystkie w języku polskim. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm oraz innym określonym w SIWZ. Wykonawca ma obowiązek
posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/ zamontowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości)
i okazać je na każde żądanie Zamawiającego. Na terenie sal ekspozycyjnych mogą znajdować się
wyłącznie materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.”
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
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