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          Szczecin, dn. 22.08.2019r. 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu 

fotograficznego na potrzeby pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie” w 

ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa 

Narodowego 

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 2018, poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym dokonuje następujących zmian 

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę sprzętu fotograficznego na 

potrzeby pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie” w ramach realizacji 

projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, 

zamieszczając je w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

https://bip.muzeum.szczecin.pl/. 

 

1.  SIWZ - Załącznik nr 8 – Wykaz zrealizowanych zamówień  

W tekście: „Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie sprzętu 

fotograficznego lub digitalizacyjnego o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto.” Zamawiający 

wykreśla „ lub digitalizacyjnego” .  

− w związku z czym otrzymuje on nowe następujące brzmienie:  

 

„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał przynajmniej 1 zamówienie polegające na dostawie sprzętu fotograficznego o 

wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto” 

 

2. SIWZ – Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – OPZ,  punkt 2 c) - otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

 

c) przekazania wraz ze sprzętem: 

• instrukcji obsługi w języku polskim wraz z  ogólnymi warunkami korzystania lub tz. 

dokumentacją,  

• dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji,  

• oświadczenia Producenta lub Oferenta, że naprawy gwarancyjne będą realizowane przez 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta, 



 
 

• certyfikaty CE 

• innych dokumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

 

 

 

       ……………………………………………………………… 


