AZ.2710.1.1.2019/MS

Szczecin, dn. 18.01.2019r.

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 liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach
Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 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 2018, poz. 1986 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 248-572708 w dniu 26.12.2018, w
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w następującym
zakresie:
1. SIWZ – Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 4) Dodatkowe wymagania: b) otrzymuje nowe
brzmienie:
Wykonawca dokona ewentualnego dostosowania systemów pomieszczenia (elektrycznego, wodnokanalizacyjnego, wentylacyjnego) do potrzeb Liofilizatora, w zakresie podłączeń i uruchomienia
urządzenia.
4. SIWZ – Rozdział VI Warunki udziału w postepowaniu pkt.5 ppkt. c) otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy
pzp).
5. SIWZ – Rozdział VII Dokumenty składane w postępowaniu pkt. VII.A. ppkt.2 b) otrzymuje nowe
brzmienie:
W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy wypełniają tylko sekcję alfa –
ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji
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spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału Zamawiający dokona co do zasady na
zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego.
6. SIWZ – Rozdział XI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się wykonawcami pkt.3 ppkt.b) otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
; przetarg@muzeum.szczecin.pl;
7. SIWZ – Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. b) oraz c) otrzymuje nowe
brzmienie:
b)
c)

Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2019 roku, o godz.10:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 11.02.2019 roku, o godz. 10:30 w budynku Zamawiającego przy
ul. Staromłyńskiej 1 pok.18

8. SIWZ dodaje się Rozdział XXVI Zaliczki na poczet wykonania zamówienia (art. 151a ustawy pzp)
1) Na podstawie art. 151a ustawy pzp dopuszcza się udzielenie zaliczki na poczet wykonania
zamówienia (na poczet kosztów materiałowych) do 20% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na podstawie faktury zaliczkowej.
3) Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.
4) Zabezpieczenie powinno zostać wniesione w jednej z następujących form:
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające
płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych
dokumentów. Wypłata nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem
banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone
przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Poręczenie musi zawierać rezygnację poręczyciela z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie
z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków
prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia,
zgodnie z art. 86 Kodeksu cywilnego oraz musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania
kwoty poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczeń.
6) Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości wartości udzielonej zaliczki (100%).
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7) Zabezpieczenie takie należy wnieść na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego
terminem udzielenia zaliczki.
8) Brak realizacji bądź niewłaściwa realizacja umowy uprawniać będzie Zamawiającego do żądania
zwrotu zaliczki i ewentualnego zabezpieczenia roszczeń z wniesionego zabezpieczenia zaliczki.
9)

O ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające do skorzystania z zabezpieczenia zaliczki, jego
zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 15 dni od daty dokonania odbioru
przedmiotu zamówienia.

9. SIWZ Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt.6 Dodatkowe wymagania ppkt. b) otrzymuje
brzmienie:
Wykonawca dokona ewentualnego dostosowania systemów pomieszczenia (elektrycznego, wodnokanalizacyjnego, wentylacyjnego) do potrzeb Liofilizatora, w zakresie podłączeń i uruchomienia
urządzenia.
16. SIWZ Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
ewentualne dostosowanie
systemów pomieszczenia (elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego,
wentylacyjnego) do potrzeb Liofilizatora, w zakresie podłączeń i uruchomienia urządzenia.

22. SIWZ Załącznik nr 7 – wzór umowy §6 Wynagrodzenie ust. 4), 5), 6), 7), 8) otrzymują nowe
brzmienie:
4)

Na podstawie art. 151a ustawy pzp dopuszcza się udzielenie zaliczki na poczet wykonania
zamówienia (na poczet kosztów materiałowych) do 20% ceny całkowitej podanej w ofercie.

5)

Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na podstawie faktury zaliczkowej.

6)

Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.

7)

Zabezpieczenie powinno zostać wniesione w jednej z następujących form:

8)

a)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

b)

gwarancjach bankowych;

c)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

d)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Złożone poręczenie lub gwarancja muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające
płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania
dodatkowych dokumentów. Wypłata nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty
za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu
wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Zamawiającego. Poręczenie musi zawierać rezygnację poręczyciela z podnoszenia
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zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem
możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia
się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 Kodeksu cywilnego oraz musi
obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty poręczenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczeń.

23. SIWZ Załącznik nr 7 – wzór umowy §6 Wynagrodzenie dodaje się ust. 9), 10) 11) 12):
9)

Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości wartości udzielonej zaliczki (100%).

10)

Zabezpieczenie takie należy wnieść na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez
Zamawiającego terminem udzielenia zaliczki.

11)

Brak realizacji bądź niewłaściwa realizacja umowy uprawniać będzie Zamawiającego do
żądania zwrotu zaliczki i ewentualnego zabezpieczenia roszczeń z wniesionego zabezpieczenia
zaliczki.

12)

O ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające do skorzystania z zabezpieczenia zaliczki,
jego zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 15 dni od daty dokonania
odbioru przedmiotu zamówienia.

24. SIWZ Załącznik nr 7 – wzór umowy §8 kary umowne ust.1 pkt a) oraz d) otrzymuje nowe
brzmienie:
a)

Za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
brutto, za każdy dzień zwłoki,

d)

Za niedotrzymanie terminów usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01%
wartości brutto urządzenia, który podlega naprawie (zgodnie z wartościami określonymi na
załączonym do oferty wykonawcy wypełnionym formularzu cenowo przedmiotowym), za każdy
dzień zwłoki,

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

…………………………………………………….
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