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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 TREŚCI 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.) niniejszym dokonuje zmian w 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. Dodaje się załącznik nr 41 – Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się 

Wykonawca. Treść formularza w załączeniu. 

2. W spisie treści dodaje się  Załącznik nr 41 – Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca. 

3. W rozdziale VI ust. 6 pkt. f dodaje się zwrot: ,,łącznie z załącznikiem nr 41”, w związku z czym 

otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ,,Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny 

dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów – Załącznik nr 10, łącznie z załącznikiem nr 41”  

Załączniki: 

- Załącznik nr 41 – Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca 
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