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  AZ.2710.26.4.2019.MS                                                                                Szczecin, dn. 30.01.2020r. 

                                                                                       

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dostawa w 
ramach „Leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: DZ. U z 2019, poz. 1843 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 639391-N-2019 w dniu 31.12.2019, w siedzibie Zamawiającego 
oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym zakresie: 

 

 

1.  SIWZ Rozdział XIX.   INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W  CELU ZAWARCIA UMOWY usuwa się pkt.8 : 

Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  kwotę  zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

2. SIWZ Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium otrzymuje nowe brzmienie: 

1) Wysokość wadium ustala się w wysokości 1500 zł.   

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Szczecin, ul. Tkacka 4 , 70-556 Szczecin 

Nr rachunku : 68 1130 1176 0022 2063 6520 0004 

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej z nazwą i 
symbolem  zamówienia. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem należy dołączyć do oferty. 

3) Wadium może być wnoszone w formie: pieniężnej, poręczenia bankowego, lub poręczenia  
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 
pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 

4) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta 
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do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy. 

5) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 

a. nazwa i adres Zamawiającego wraz z symbolem zamówienia; 

b. nazwę przedmiotu zamówienia wraz ze znakiem sprawy (SIWZ rozdz. I)  

c. nazwę i adres Wykonawcy; 

d. termin ważności gwarancji; 

6) Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.  

7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek 
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

8)  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

9)    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10)   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed terminem składania ofert. 

11) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

12) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą. 

13) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 

a) wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach  określonych w ofercie,  

c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

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 26.02.2020 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 26.02.2020 roku  o godz. 10:30 w budynku  Zamawiającego 
przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie,  pok. 18. 

b) Otwarcie ofert jest jawne”.   
 

4. W załączniku nr 9 do SIWZ- wzorze umowy wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) §15 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 15 

Wzory stosowane przez Wykonawcę 

1) Prawa i obowiązki Stron będą mogły być regulowane  postanowieniami ogólnych  warunków, 
czy wzorów umów,  stosowanych przez Wykonawcę, lub umową leasingu sporządzoną 
według wzoru stosowanego przez Wykonawcę, przy zastrzeżeniu, że: 

a) Postanowienia tych umów, ogólnych warunków, czy wzorów umów zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone ich podpisaniem przez 
Strony w dniu zawarcia Umowy, 

b) te umowy, ogólne warunki umów, wzory umów lub aneksy do nich nie będą  sprzeczne z 
zapisami SIWZ, w szczególności wzoru umowy oraz PZP. 

2) Wzory, ogólne warunki umów i umowy, o których mowa w ust.  powyżej nie mogą zwierać 
następujących klauzul: 

a) Wykonawcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do zmiany wysokości i terminów 
rat leasingowych, ceny wykupu lub innych wymagalności, mających wpływ na ostateczną 
cenę usługi objętej niniejszym zamówieniem. Zmiana taka nie musi być uprzednio 
zaakceptowana przez obie Strony, 

b) Wykonawcy przysługuje prawo do powiększania miesięcznej raty leasingowej bez 
uprzedniego poinformowania o tym Zamawiającego, wraz z podaniem podstawy, na 
którą się powołuje, 
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c) Zabezpieczenie transakcji nastąpi poprzez wystawienie przez Leasingobiorcę weksla 
własnego in blanco 

lub klauzul o odmiennym brzmieniu, ale wywołujących analogiczne skutki prawne, w tym w  
szczególności w sposób analogiczny kształtujących prawa i obowiązki Stron”. 

2) Po §15 dodaje się § 16 w brzmieniu 

„§ 16 

Postanowienia końcowe 

1) Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim 
bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 
 

2) Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu,  każda ze 
Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
Ustawy Pzp.  
 

4) Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”. 

 

5. SIWZ Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dodaje się pkt. 11 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………………………….. złotych w 
formie/formach …………………………………………………………………………………………………………………………….  

  Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto 
nr……………………………………………………………. W 
banku…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

                                                   POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN                                                                                           

……………………………………… 


