
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_nsejoann
NO_DOC_EXT: 2017-024731
SOFTWARE VERSION: 9.4.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: przetargi@muzpap.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
ul. Kłodzka 42
Duszniki-Zdrój
57-340
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Seredyńska
Tel.:  +48 748627400
E-mail: przetargi@muzpap.pl 
Faks:  +48 748627410
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumpapiernictwa.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz
pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muz. Pap. w Dusznikach Zdroju – w zw. z odstąpieniem od umowy...
Numer referencyjny: DN-061-51/2013/PN6

II.1.2) Główny kod CPV
39154000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz
pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – w związku z
odstąpieniem od umowy z dotychczasowym Wykonawcą
Przedmiot Umowy obejmuje realizację projektu aranżacji wystawy tzw. „Sztuka Papieru” w pomieszczeniu
znajdującym się na II piętrze budynku Suszarni, wystawy „Historia pieniądza papierowego” w pomieszczeniu
na I poddaszu budynku Suszarni oraz realizację projektu aranżacji i wyposażenia Sali edukacyjnej na parterze
budynku - na którą ogólnie składają się:
1) elementy trwale związane z budynkiem, takie jak: systemy ekspozycyjne umożliwiające eksponowanie
muzealiów, elementy stałego wyposażenia, elementy plastyczne aranżacji, systemy informacji wizualnej,
oświetlenie ekspozycyjne.
2) elementy ruchome, takie jak: systemy ekspozycyjne wystaw czasowych, urządzenia systemu
multimedialnego, wyposażenie sal edukacyjnych, warsztatowych i pomieszczeń pomocniczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-012295
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 022-036962
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/01/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały
zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających, czy niżej określone dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie: 1. co najmniej 3 realizacji polegających na dostawie i montażu gablot ekspozycyjnych z
zabudowanymi stanowiskami multimedialnymi o łącznej wartości min. 800 000 PLN brutto, w tym: co najmniej 1
realizacji o wartości min. 500 000 PLN brutto polegającej na dostawie oraz montażu min. 20 gablot muzealnych
z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi. (...)
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały
zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających, czy niżej określone dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie: 1. co najmniej 3 realizacji polegających na dostawie i montażu gablot ekspozycyjnych
z zabudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk multimedialnych w zabudowie o łącznej wartości
min. 800 000,00 zł brutto, w tym: co najmniej 1 realizacji o wartości min. 500 000,00 zł brutto polegającej na
dostawie oraz montażu min. 10 gablot muzealnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi. (...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...) b) skierował do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby: A. Koordynator/Kierownik Projektu
w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem
AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję
Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i
montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 4 000 000 PLN brutto, przy czym jeden
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projekt miał wartość min. 2 000 000 PLN brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostały dostarczone
gabloty w ilości minimum 20 sztuk, z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi. (..)
Powinno być:
(...) b) skierował do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby: A. Koordynator/Kierownik Projektu
w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem
AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję
Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i
montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 4 000 000,00 zł brutto, przy czym jeden
projekt miał wartość min. 2 000 000,00 zł brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostało dostarczonych
minimum 10 sztuk gablot ekspozycyjnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk
multimedialnych w zabudowie.(...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...) F. Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych – min 1 osoba posiadająca:
wykształcenie wyższe techniczne, min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za
dostawę i montaż oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych. (...)
Powinno być:
(...) F. Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych – min 1 osoba posiadająca:
wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i
montaż oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych.(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/03/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/03/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


