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        Szczecin dnia 17.07.2018 r. 

MNS/ZP/A/3/18              

  
 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego w 
Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna 
przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza” 
 
 

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 576233-N-2018 w dniu 21.06.2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: w następującym zakresie:  
 

1. SIWZ rozdział III p. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

Ponieważ przedmiot zamówienia będzie realizowany z różnych źródeł finansowania,  fakturowanie 
robót powinno być odrębne na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z poniższym 
zestawieniem:  
 

 Środki kwalifikowalne: 
a) Przebudowa sal wystawowych – sala przedświetlikowa, świetlikowa, holl przed salą 

przedświetlikową, sala prawa 

b) Roboty sanitarne, 

c) Przebudowa zabezpieczeń technicznych, 

d) Dostawa, montaż i rozruch systemu oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego. 

 

Środki niekwalifikowane: 

a) Roboty elektryczne, 

b) Remont świetlika nad salą świetlikową, 

c) Docieplenie połaci dachowej nad salą świetlikową.   

 

 

2. SIWZ rozdział  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – otrzymuje brzmienie: 

1. Orientacyjny termin podpisania umowy – 17.08.2018 r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy -  28.02.2019 r. 
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 3. SIWZ  rozdział XIV otrzymuje nowe brzmienie:  
         
 XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1)    Składanie ofert. 

a)  Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego.  

b) Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres  

  Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.  

c) Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2018 roku o godz. 10:00  

d) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  

 

2)   Otwarcie ofert.  

a)  Oferty zostaną otwarte w dniu 24.07.2018 roku  o godz. 10:30 w budynku   Zamawiającego 

 przy ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18. 

b) Otwarcie ofert jest jawne.  

 

4. SIWZ – załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia -  otrzymuje nowe brzmienie wg załączonego do  

pisma: Opis przedmiotu zamówienia  

5. SIWZ – załącznik nr 10 – Wzór umowy – otrzymuje nowe brzmienie wg załączonego do pisma: Wzoru  

umowy. 

6. SIWZ – załącznik nr 11 – Schemat organizacji – otrzymuje nowe brzmienie wg załączonego do pisma: 

Schemat organizacyjny  

 

 
 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 10 – Wzór umowy 
3. Załącznik nr 11 – Schemat organizacji 


