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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150378-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia audiowizualne
2021/S 060-150378

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 043-106852)

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
32321200 Urządzenia audiowizualne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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 
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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 (rozdział 2 SWZ).

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

23/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 043-106852

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

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. Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
a) 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 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda.
Powinno być:
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 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/07/2021
Powinno być:
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Data: 02/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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