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AZ.2710.4.5.2019.AK        Szczecin, dn. 08.05.2019r. 

                                                                                               

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 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. W punkcie 2 załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz ofertowy wykreśla się słowo ,,dni” i dodaje 

słowo: ,,godzin”. W związku z powyższym treść punktu 2 załącznika nr 2 do SIWZ,  

tj. Formularz oferty otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

,,Oferujemy …………… godzin czasu reakcji na zgłoszenie awarii (naprawa lub wymiana 

wadliwego urządzenia) liczony od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego”. 

2. W rozdziale XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

w Ad. b. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego urządzenia) liczony 

od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, w pozycji nr 4 tabeli wykreśla się 

zapis: ,,i więcej”. W związku w rozdziale XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, Ad. b. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

,,Ad. b. Czas reakcji na zgłoszenie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego urządzenia) 

liczony od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. (R) – W niniejszym 
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kryterium można zdobyć maksymalnie 30 pkt. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą 

tabelą: 

 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii 
(naprawa lub wymiana 

wadliwego urządzenia) liczony 
od momentu otrzymania 

zawiadomienia od 
Zamawiającego.  

(R) 

 

Liczba punktów 

12 godzin lub mniej 30 pkt. 

24 godziny 20 pkt. 

36 godzin 10 pkt. 

48 godzin  0 pkt. 

 

Uwaga! 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii (naprawa lub 

wymiana wadliwego urządzenia) liczonego od momentu otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego.  do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy czas 

przystąpienia do usunięcia wady (R), tj. 48 godzin i taki czas zostanie przyjęty i wpisany w 

umowie jako zadeklarowany przez Wykonawcę.” 

  
3. W rozdziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 litera c) otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: ,,Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019r., o godz. 10:00” . 
 

4. W rozdziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 litera a) otrzymuje nowe 
następujące brzmienie: ,,Oferty zostaną otwarte w dniu 15.05.2019r., o godz. 10:30                                 
w budynku Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18.”  
 

Załączniki: 

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty po zmianach, 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN                                                                                           


