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Ogłoszenie nr 540048035-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521756-N-2020
Data: 12/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00109412100000, ul. ul. Tadeusza
Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7799300-1, 32
2130866, e-mail zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://muzeumslaskie.pl/pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać: Elektronicznie Nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie. Wymagane jest przesłanie
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak. Inny
sposób: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej
treści oraz złożyć pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego
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pełnomocnictwa. Adres: Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T.
Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10.
W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
należy przesyłać: Elektronicznie: Tak, adres
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak. Inny sposób:
pisemnie, adres: Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego
1, budynek administracyjny, poziom 0, recepcja. Wymagane jest przesłanie ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: NIE.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W przypadku składania oferty w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 1. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 składane jest w
oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII
ust. 1 i 3, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y
upoważnioną/e. 2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju
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z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze
zm.).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: I. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1.
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji
zamówienia. 2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ: a) Wykonawcy, b) Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy). 2) pełnomocnictwo - jeżeli uprawnienie do
podpisania oferty, względnie do podpisania oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie. Elektroniczne poświadczenie
zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu – w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie (elektroniczne poświadczenie zgodności
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 3. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim. Oferta składana w postaci elektronicznej musi być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności oraz złożona za
pośrednictwem Platformy. 4. Oferta składana w postaci elektronicznej winna być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do składania
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oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z
postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo
udzielonego pełnomocnictwa. 5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie na stronie dotyczącej odpowiedniego
postępowania do dnia 20.03.2020 r., do godz. 10:00. II. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ 1.
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji
zamówienia. 2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ: a) Wykonawcy, b) Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy). 2) pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do
podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie. 3) dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli
dotyczy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np.
konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo
sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę
– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z
wykonawców lub pełnomocnika). 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
zapewniającej czytelność jej treści oraz złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie w
formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 8
SIWZ. 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w
Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, poziom
0, recepcja, w terminie do dnia 20.03.2020 r., do godz. 10:00 i opisać zgodnie z opisem
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przedstawionym w rozdz. XI ust. 23 SIWZ.
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