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AZ.2710.1.2020.7.MS                                                                                    Szczecin, dn. 25.03.2020r. 

                                 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: 
„Zakup sprzętu badawczego 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” 

 

 

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 opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 024-053077 w dniu 04.02.2020, w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w 
następującym zakresie: 

 

DOTYCZY ZADANIA NR 1 ORAZ ZADANIA NR 2  

1. Rozdział XXV Katalog zmian umowy pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:  

a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz 
wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym 
do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 

b) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on  przesunięciu  o  czas  
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia 
charakterze, w szczególności  takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u 
producenta, itp. 
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c) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy  

d) Zmian w  terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania 
epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji 
spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami z 
dostawą(np. przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi 
niewymienionymi powyżej skutkami epidemii. 

e) Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji 
zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego 
elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość 
zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 

f) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z 
obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz 
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim 
przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 

g) Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży 
już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość  tego elementu.     

h) zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 

 

     

2. Wzór umowy - Załącznik nr 7.I – wzór umowy dla zadania 1 – spektrometr fluorescencji 
rentgenowskiej § 11 Zmiana umowy ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:  

a. Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz 
wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym 
do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 

b. Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on  przesunięciu  o  czas  
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia 
charakterze, w szczególności  takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u 
producenta, itp. 

c. Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy  

d. Zmian w  terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania 
epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji 
spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami z 
dostawą(np. przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi 
niewymienionymi powyżej skutkami epidemii. 

e. Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji 
zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego 
elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość 
zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 



3 
 

f. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z 
obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz 
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim 
przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 

g. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży 
już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość  tego elementu.     

h. zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 

 

3. Wzór umowy - Załącznik nr 7.II – wzór umowy dla zadania 2 – spektrometr FTIR § 11 Zmiana 
umowy ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie 

Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym zakresie:  

a. Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz 
wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym 
do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów, 

b. Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on  przesunięciu  o  czas  
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia 
charakterze, w szczególności  takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u 
producenta, itp. 

c. Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy  

d. Zmian w  terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania 
epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji 
spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami z 
dostawą(np. przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi 
niewymienionymi powyżej skutkami epidemii. 

e. Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji 
zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego 
elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość 
zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 

f. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z 
obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz 
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim 
przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 

g. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży 
już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość  tego elementu.     

h. zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 


