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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33681-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia mrożące
2019/S 016-033681

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 248-572708)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
Szczecin
70-561
Polska
Tel.:  +48 914315251
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl 
Faks:  +48 914315204
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu
współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Ko...
Numer referencyjny: MNS/ZP/A/13/18

II.1.2) Główny kod CPV
42513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków finansowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”, składający się z następujących elementów:
a) komory próżniowej,
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b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komory próżniowej,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),
g) komory mroźnej,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 248-572708

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w dniu 28.1.2019 r. roku, o godz. 10:30 w budynku Zamawiającego przy ul.
Staromłyńskiej 1, pok. 18.
Powinno być:
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w dniu 11.2.2019 r., o godz.10:30 w budynku Zamawiającego przy ul. Staromłyńskiej 1,
pok. 18.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca otrzyma zaliczkę w
wysokości 30 % wynagrodzenia brutto po podpisaniu umowy i wystawieniu faktury zaliczkowej.
Powinno być:
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.
Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
podstawie faktury zaliczkowej.
Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki.
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 9.11.2000 r. 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
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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.
Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości wartości udzielonej zaliczki (100 %).
Zabezpieczenie takie należy wnieść na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem
udzielenia zaliczki.
Brak realizacji bądź niewłaściwa realizacja umowy uprawniać będzie Zamawiającego do żądania zwrotu zaliczki
i ewentualnego zabezpieczenia roszczeń z wniesionego zabezpieczenia zaliczki.
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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


