
 
 

AZ.2710.16.2020.3.MS 
          Szczecin, dn. 27.07.2020r. 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 
oprogramowania dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym dokonuje następujących zmian 
w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę oprogramowania Muzeum 
Narodowego w Szczecinie”. , zamieszczając je w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
https://bip.muzeum.szczecin.pl/. 

  

1. SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §11 ust.1 pkt. a) otrzymuje nowe 
brzmienie: 
a) za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii w okresie gwarancji i wsparcia technicznego 

w wysokości 1 % wartości brutto zamawianego oprogramowania , za każdy dzień zwłoki, 
 

2. SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §13 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naliczenia 
Wykonawcy kar umownych zgodnie z §11 ust.1 pkt. a) w  wysokości przekraczającej 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 2. 

 
3. SIWZ Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia pkt.3 wymagania szczegółowe – zadanie 3 

Rozbudowa posiadanych licencji pakietu graficznego – sztuk 4 – wymagania minimalne 
dodaje się w pkt.2: 

Lp. Wymagania minimalne 
1. Obróbka, oraz przygotowanie do archiwizacji i publikacji graficznych materiałów 

cyfrowych. 
2. Licencja 

Rozbudowa posiadanej licencji Adobe Creative Cloud All Apps 
Zamawiający posiada konto z numerem VIP Adobe:  CA73C0F1C0A323F277CA 
System operacyjny MacOS 

3. Dodatkowa ilość stanowisk: co najmniej cztery 
4.  Okres dostępności oprogramowania  co najmniej  do dnia 31.03.2022 

 



 
4. SIWZ Załącznik nr 3.III – formularz cenowo – przedmiotowy – parametry techniczne i inne 

wymagane przez zamawiającego zgodnie z opz – dodaje się w pkt.2: 

 
PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ 

 
Rozbudowa posiadanych licencji pakietu graficznego – sztuk 4 

  
Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
zgodności 

parametrów * 
1 2 3 
1. Obróbka, oraz przygotowanie do archiwizacji i publikacji 

graficznych materiałów cyfrowych. 
 

2. Licencja 
Rozbudowa posiadanej licencji Adobe Creative Cloud All Apps 
Zamawiający posiada konto z numerem VIP Adobe:  
CA73C0F1C0A323F277CA 
System operacyjny: MacOS 

 

3. Dodatkowa ilość stanowisk: co najmniej cztery  
4. Okres dostępności oprogramowania co najmniej do dnia 

31.03.2022 
 

 Nazwa oprogramowania   
 

5. SIWZ rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia pkt.7 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §10 ust.4) otrzymuje nowe 
brzmienie: 

Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu niewyłączną, obowiązującą co najmniej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencję na korzystanie z oprogramowania, bez prawa do 
udzielania sublicencji i przenoszenia licencji, na standardowych warunkach licencyjnych 
producenta oprogramowania, upoważniających Zamawiającego do korzystania z 
oprogramowania w postaci niezmienionej, zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania. 

 
7. SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §12 ust.7) pkt.b) otrzymuje nowe 
brzmienie: 

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu udzielonej w ramach  
Umowy rękojmi za wady. 

8. SIWZ Załącznik nr 9.II wzór umowy w zakresie zadania 2 §10 ust.3) otrzymuje nowe 
brzmienie: 

Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 2) nastąpi jeżeli Wykonawca nie 
dotrzyma swojego zobowiązania pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do 



 
należytego wykonywania Umowy wraz z informacją o skutku nie dotrzymania zobowiązania 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

……………………………………………………………… 


