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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28675-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
2021/S 013-028675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 253-638752)

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Pełnomocnik Zamawiającego 
Gminy Miasto Szczecin)
Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 18A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-441
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Stanuch
E-mail: b.stanuch@muzeumtechniki.eu 
Tel.:  +48 914599201
Faks:  +48 914230111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumtechniki.eu/

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni 
wystawienniczej

II.1.2) Główny kod CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 
interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych urządzeń 
i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem 
dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru) wystawy 
„Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona 
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zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a, w Sali o powierzchni 186 m2. 
Przedmiot zamówienia został określony w koncepcji funkcjonalno-użytkowej – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Pełnomocnik Zamawiającego (PZ) przewiduje zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). 
PZ najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

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

15/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638752

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie wraz z montażem i 
uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych 
urządzeń i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem 
dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wystawy 
„Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona 
zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a, w sali o powierzchni 186 m2. 
Przedmiot zamówienia został określony w koncepcji funkcjonalno-użytkowej – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Pełnomocnik Zamawiającego (PZ) przewiduje zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). 
PZ najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.
Powinno być:
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 
interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych urządzeń 
i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem 
dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru) wystawy 
„Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona 

zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a, w Sali o powierzchni 186 m2. 
Przedmiot zamówienia został określony w koncepcji funkcjonalno-użytkowej – załącznik nr 1 do SIWZ. 
Pełnomocnik Zamawiającego (PZ) przewiduje zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). 
PZ najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.
Numer sekcji: II.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usługi
Zamiast:
Kod NUTS: PL POLSKA
Powinno być:
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Zamiast:
Pełnomocnik Zamawiającego uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
Wykonawca wykaże się:
a) posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 500 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony 
przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 
000 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony 
przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona), na wezwanie pełnomocnika Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą 
spełniać go łącznie;
b) dowodów określających, czy te usługi (określone w wykazie usług) zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą 
spełniać go łącznie;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą 
spełniać go łącznie;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę co najmniej 1 000 000,000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w lit. d i e, PZ dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, 
które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
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Powinno być:
Pełnomocnik Zamawiającego uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
Wykonawca wykaże się:
a) posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 500 000,00 PLN. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony 
przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 
000 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi 
zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona), na wezwanie pełnomocnika Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi te zostały 
wykonane – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 
Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
b) dowodów określających, czy te dostawy lub usługi (określone w wykazie usług) zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy 
składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku 
składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę co najmniej 1 000 000,000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. d i e, 
PZ dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą 
spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
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Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 
dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających rozbudowaną zawartość naukową 
(merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, 
co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym 
co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości usługi nie mniejszej 
niż 1 500 000,00 PLN brutto każda.
1) Za wystawę odpowiadającą co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, uznaje się wystawę 
interaktywną, czyli obejmującą interaktywne stanowiska wyposażone w multimedialne, elektroniczne, 
mechaniczne lub manualne urządzenia, służące interakcji. Poprzez interaktywne stanowiska Zamawiający 
rozumie urządzenia, które prezentują minimum dwa z następujących typów interaktywności:
— manualną – stanowisko wymagające pracy rąk,
— ruchową – stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej,
— zmysłową – stanowisko wymagające wykorzystania zmysłów,
— intelektualną – stanowisko wykorzystujące wiedzę gości.
2) Poprzez eksponaty typu hands-on pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które nie zawierają 
urządzeń multimedialnych i wymagają pracy/czynności manualnej zwiedzającego.
3) Poprzez eksponaty multimedialne pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które wykorzystują 
urządzenia multimedialne, monitory dotykowe, itd.
4) W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, tj. w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty 
(faktyczny i realny) udział tego Wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.
5) Zaleca się dołączenie do wykazu usług zdjęć opisanych eksponatów, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3.
6) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, 
to dla potwierdzenia spełnienia warunków pełnomocnik Zamawiającego dokona przeliczenia tej waluty na 
PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 
uznaje datę publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym 
adresem internetowym: (http://www.nbp.pl) Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.
3.2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie 
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:
3.2.1) architekt – minimum jedna (1) osoba posiadającą: minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu 
wystaw interaktywnych – stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 
stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2;
3.2.2) projektant inżynier – minimum jedna (1) osoba, konstruktor, odpowiedzialny za projekt techniczny 
stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadający doświadczenie w projektowaniu technicznym 
stanowisk interaktywnych na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 stanowisk 
interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2.
Powinno być:
Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i 
dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających rozbudowaną zawartość 
naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą wewnętrznej sieci lokalnej, 
odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, na które składają się co najmniej 12 
eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości 
zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda.
1) Za wystawę odpowiadającą co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, uznaje się wystawę 
interaktywną, czyli obejmującą interaktywne stanowiska wyposażone w multimedialne, elektroniczne, 
mechaniczne lub manualne urządzenia, służące interakcji. Poprzez interaktywne stanowiska Zamawiający 
rozumie urządzenia, które prezentują minimum dwa z następujących typów interaktywności:
— manualną – stanowisko wymagające pracy rąk,
— ruchową – stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej,
— zmysłową – stanowisko wymagające wykorzystania zmysłów,
— intelektualną – stanowisko wykorzystujące wiedzę gości.
2) Poprzez eksponaty typu hands-on pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które nie zawierają 
urządzeń multimedialnych i wymagają pracy/czynności manualnej zwiedzającego.
3) Poprzez eksponaty multimedialne pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które wykorzystują 
urządzenia multimedialne, monitory dotykowe, itd.
4) W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, tj. w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty 
(faktyczny i realny) udział tego Wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.
5) Zaleca się dołączenie do wykazu usług zdjęć opisanych eksponatów, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3.
6) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, 
to dla potwierdzenia spełnienia warunków pełnomocnik Zamawiającego dokona przeliczenia tej waluty na 
PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 
uznaje datę publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym 
adresem internetowym: (http://www.nbp.pl) Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.
3.2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie 
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:
3.2.1) architekt – minimum jedna (1) osoba posiadającą: minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu 
wystaw interaktywnych – stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 

stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2;
3.2.2) projektant inżynier – minimum jedna (1) osoba, konstruktor, odpowiedzialny za projekt techniczny 
stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadający doświadczenie w projektowaniu technicznym 
stanowisk interaktywnych na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 stanowisk 

interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2021
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Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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