„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WYSTAWY INTERAKTYWNEJ EKSPERYMENTATORIUM WRAZ Z ZAARANŻOWANIEM
PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ ”

Szczecin, dn 14.01.2021 r.

SPROSTOWANIE NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z
zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej p.z.p. dokonuje
następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Dział 2 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Przedmiot zamówienia obejmuje
zarówno usługi, jak i dostawy wymagające wykonania prac dotyczących
rozmieszczenia lub instalacji. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług”,
2. Dział 3 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „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 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”,
3. Dział 5 pkt 1 ppkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Warunek w rozumieniu
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 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
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eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości
zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda,
Dział VI pkt. 2 ppkt 1 lit a SIWZ otrzymuje brzmienie: „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”,
Dział VI pkt. 2 ppkt 1 lit b SIWZ otrzymuje brzmienie: „dowodów
określających czy te dostawy lub usługi (określone w wykazie) zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty”,
Treść § 11 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje
brzmienie: „za zwłokę w wykonaniu danego etapu prac – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki”
Treść § 11 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje
brzmienie: „za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
jako termin do usunięcia wad i usterek”

Uwaga:
Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 12.02.2021 r. Godziny oraz sposób
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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