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Ogłoszenie nr 540395844-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.
Sztutowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 771661-N-2020
Data: 23/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945),
Krajowy numer identyfikacyjny 27611000000000, ul. ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 353, e-mail karolina.pazdykiewicz@stutthof.org , faks
552 478 358.
Adres strony internetowej (url): http://bip.stutthof.org/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 10
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: Okres w miesiącach: 16

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
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Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia
dla wszystkich części zadania był realizowany w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Opcja dla Części 1 zadania była zrealizowana w terminie 10
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu
zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Inwestycji.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia dla wszystkich części zadania był realizowany w terminie 16 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. 2. Zamawiający wymaga, aby Opcja dla Części 1 zadania była zrealizowana w
terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający informuje, że termin realizacji
przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Inwestycji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum
Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200
Wejherowo, do dnia 15.01.2021 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom
bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia
oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego
w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie, w biurze Zastępcy
Dyrektora dnia 15.01.2021 r. o godz. 11:30. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie
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transmisji on-line. Uwaga: Zamawiający informuje, że ze względu na ogłoszony stan epidemii,
otwarcie ofert z niniejszego postępowania będzie transmitowane on-line na stronie internetowej
– stosowny link zostanie udostępniony na stronie http://bip.stutthof.org/, w zakładce zamówienia
publiczne – nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. 5. Na ofertę, zwaną dalej
„Ofertą” składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1
do SIWZ. 6. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne ze
wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X
SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie
Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200
Wejherowo, do dnia 25.01.2021 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom
bez otwierania. 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia
oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego
w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie, w biurze Zastępcy
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Dyrektora dnia 25.01.2021 r. o godz. 11:30. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie
transmisji on-line. Uwaga: Zamawiający informuje, że ze względu na ogłoszony stan epidemii,
otwarcie ofert z niniejszego postępowania będzie transmitowane on-line na stronie internetowej
– stosowny link zostanie udostępniony na stronie http://bip.stutthof.org/, w zakładce zamówienia
publiczne – nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. 5. Na ofertę, zwaną dalej
„Ofertą” składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1
do SIWZ. 6. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne ze
wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X
SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
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