
1 
 

 

 

AZ.2710.6.4.2019.MS       Szczecin, dn. 25.06.2019r. 

                      

                                                                          

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: ,,Wykonanie usług konserwacji zabytków drewnianych polichromowanych 
i obrazów na podłożu drewnianym, zabytków kamiennych rzeźbionych oraz zabytków metalowych,  w 
tym napraw wyrobów korpusowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie przeznaczonych na 
wystawy Działu Sztuki Dawnej 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 560039-N-2019 w dniu 13.06.2019r., pn.: 
,,Wykonanie usług konserwacji zabytków drewnianych polichromowanych i obrazów na podłożu 
drewnianym, zabytków kamiennych rzeźbionych oraz zabytków metalowych,  w tym napraw wyrobów 
korpusowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie przeznaczonych na wystawy Działu Sztuki 
Dawnej 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/. 

 

SIWZ – Rozdział XVI otrzymuje nowe brzmienie: 
 

XVI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Składanie ofert  

1) Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego. 
2) Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.  
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3) Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2019 roku, o godzinie 10:00. 
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 04.07.2019 roku, o godzinie 10:30 w budynku 

Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18. 
2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

 

 

       

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
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