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 AZ.2710.28.2020.3.MS                                                                                    Szczecin, dn. 13.01.2021r. 

                                 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: 
Dostawę, wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot                                          
z klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów 
wyposażenia do dwóch wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” – w 
oparciu o projekty aranżacyjne, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie 
(Wały Chrobrego 3), w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, 
wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę 
Pomorza” 

 

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 244-603815 w dniu 15.12.2021, w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w 
następującym zakresie: 

 

1. SIWZ - ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dodaje się:  
 
załącznik nr 6/1 Załącznik do kryterium ceny – dysponowanie kadrą: doświadczenie osoby, 
która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 
projektu technicznego gablot. 
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2. SIWZ – Rozdział VIII DOKUMENTY SKŁADANE W POSTEPOWANIU – VIII A. pkt.1 do oferty 
należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego – dodaje się pkt f): 

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w 
formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym 
załącznik nr 6/1 - Załącznik do kryterium ceny – dysponowanie kadrą: doświadczenie osoby, 
która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 
projektu technicznego gablot - do specyfikacji, 

3. SIWZ – Dodaje się załącznik nr 6/1 - Załącznik do kryterium ceny – dysponowanie kadrą: 
doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia 
w zakresie wykonania projektu technicznego gablot. 

 
 
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6/1 – Załącznik do kryterium ceny – dysponowanie kadrą: doświadczenie 
osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie 
wykonania projektu technicznego gablot. 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

DOŚWIADCZENIE OSOBY KTÓRA ZOSTANIE SKIEROWANA DO WYKONYWANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE WYKONANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO GABLOT 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa, wraz z 
wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną do 
eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposażenia do dwóch 
wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” – w oparciu o projekty 
aranżacyjne, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie (Wały Chrobrego 3), 
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, 
wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę 
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Pomorza”, prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, oświadczam, że skieruję 
do realizacji zamówienia następującą osobę w zakresie wykonania projektu technicznego 
gablot:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Osoba, skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 
projektu technicznego gablot oprócz kwalifikacji wymaganych dla spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu (tj. wykonania projektu technicznego gablot spełniających wymogi 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U.2014 poz. 1240).posiada 
następujące doświadczenie wg poniższego zestawienia: 

 

Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia 
w zakresie wykonania projektu technicznego gablot 

Proszę o wskazanie wykonania określonych projektów  technicznych gablot spełniających 
wymogi rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 

r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U.2014 poz. 1240). 

 

Imię i nazwisko: 
 

…………………….. 

Nazwa projektu (inne niż 
wskazane na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w 
postępowaniu) : 

 
1……………………………….. 

2……………………………….. 

3……………………………….. 

4………………………………… 

5………………………………… 

 

Podmiot, na rzecz którego 
wykonano projekt  

 

 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

3……………………………….. 

4………………………………… 

5………………………………… 

 

 

 

………………………………    ……………………………………………… 
miejscowość i data                      podpis  osoby/osób uprawnionej do  
                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 
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4. SIWZ – Rozdział XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERT – pkt.1) Ad.2) dodaje się:  

Uwaga: w związku z tym że kryterium oceny ofert jest doświadczenie osoby, która zostanie 
skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania projektu 
technicznego gablot, Zamawiający informuje że wykonawca składając wraz z ofertą załącznik 
nr 6/1 winien mieć na uwadze iż osoba wyznaczona do wykonywania przedmiotu 
zamówienia w zakresie wykonania projektu technicznego gablot  musi być tą samą osobą 
którą wykonawca wyznaczy na późniejszym etapie postepowania tj. składając na wezwanie 
do złożenia dokumentów potwierdzających wykazu osób do realizacji zamówienia.    

5. SIWZ -Rozdział XVII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. b) oraz c) 
otrzymuje nowe brzmienie: 

 
b) Termin składania ofert upływa dnia   21.01.2021 r., o godz.12.30 
c) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.01.2021, o godz. 14.30 w budynku   Zamawiającego przy 

ul. Staromłyńskiej 1 pok. 18. 
 

      

                                                                

POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

 

 …………………………………………………. 


