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Szczecin, dn. 21.12.2020r.

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

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 15.12.2020, w
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w
następującym zakresie:

I.

INFORMACJA OGÓLNA

W związku z informacją udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych informujemy że od 14
grudnia wprowadzone zostały modyfikacje systemu miniPortal.
Główna zmianą jest automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o
dopuszczanie do udziału w postępowaniu. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie
będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla
Zamawiających
jak
i
Wykonawców,
ma
miejsce
bezpośrednio
na
stronie
https://miniPortal.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie
https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w
jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie
zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik
należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Zamawiający
również nie potrzebuje aplikacji ani klucza prywatnego, by odszyfrować otrzymane oferty. Aby to
zrobić, musi zalogować się na miniPortalu, wejść w menu „Deszyfrowanie” i wybrać plik do
odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została
oferta i ją odszyfruje. Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na
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postępowania, które prowadzone są na miniPortalu. Jeśli postępowanie założone było przed
modyfikacją, to szyfrowanie i odszyfrowanie ofert będzie przebiegało na nowych zasadach.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przedstawionymi w instrukcji obsługi udostępnionej na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych
II.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje Zmiany Siwz w powyższym zakresie.

1. SIWZ – ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI – otrzymuje nowe
brzmienie

1. Informacje ogólne
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się również za pomocą poczty elektronicznej
biuro@muzeum.szczecin.pl przy czym nie dotyczy to składania, zmiany i wycofania
oferty.
b) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Monika Skowrońska, tel.797 705 262 email: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl
Kinga Krasnodębska, tel. 797 705 221, email: kkrasnodebska@muzeum.szczecin.pl
c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
f) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
g) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępny jest w górnym menu opcje „postępowania” na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Złożenie oferty
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
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b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

c)

d)

e)

f)

g)

elektronicznej w formacie danych doc, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie
sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji
i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu
art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert )
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email biuro@muzeum.szczecin.pl
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt b) adres email.
d) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. SIWZ – ROZDZIAŁ XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT PKT. d) – otrzymuje nowe brzmienie:
d) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie opcji „deszyfrowanie”
miniPortalu.

dostępnej na

3. SIWZ – ROZDZIAŁ XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT – dodaje się pkt. g) :
g) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Odpowiednie pole pojawi się w szczegółach danego
postępowania, razem z polem na informację z otwarcia ofert.

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

…………………………………………………….
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