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AZ.2710.7.2.2019.EF     

                                                                                      Szczecin 18.07.2019 r.  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Zakup sprzętu 

konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w 

ramach Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji 

Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

AZ.2710.7.2019.MS 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: DZ. U z 2017, poz. 1579 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 567391-N-2019 w dniu 2019-07-01 r., w siedzibie 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

1. W SIWZ  Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia – OPZ  Zadanie nr 6, Specyfikacja 

techniczna – Stół introligatorski - Zamawiający wprowadza dodatkowy tekst: 

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, laminowanej i oklejanej wokół 

obrzeżem o grubości 2 mm. 

Szuflady mają być zamontowane na długiej krawędzi stołu 

 

2. W SIWZ  Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia – OPZ  Zadanie nr 6, Specyfikacja 

techniczna - Stół z blatem granitowym – Zamawiający wprowadza dodatkowy tekst: 

Półka z płyty laminowanej powinna być umieszczona pod blatem na wysokości w zakresie  18 -

22 cm 

 

3. W SIWZ  Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia – OPZ  Zadanie nr 6, Specyfikacja 

techniczna – Kuweta – Zamawiający wprowadza dodatkowy tekst: 

Szafka wykonana z metalu lub z  płyty wiórowej laminowanej w technologii wysokiego 

ciśnienia o podwyższonej odporności na wilgotność . Szafka powinna posiadać wymiary 

umożliwiające umieszczenie jej pod kuwetami. Akceptowane będą rozwiązania w których 

szafka jest montowana na stałe do stelaża kuwety , jak i rozwiązania umożliwiające wsunięcie 

szafki na kółkach. 

4. Powyższe zmiany wprowadza się jednocześnie do Załącznika nr 3.VI – FORMULARZ CENOWO-

PRZEDMIOTOWY DLA ZADANIA 6  - Parametry techniczne i inne wymagane przez 

zamawiającego zgodnie z OPZ – Piec ceramiczny. 

 

                                                   POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
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