Nr referencyjny: MŚ-ZP-DT-333-17/13

Katowice, 24.09.2013r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego przez komisję przetargową, w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum,
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: MŚ-ZP-DT-333-17/13.
Muzeum Śląskie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.
759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, w następujący
sposób:

W części I SIWZ w IDW treść pkt 9.1 ppkt 2 IDW „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, a mianowicie: „Posiadania wiedzy
i doświadczenia – dla spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał – co najmniej jedną dostawę systemu
informatycznego wraz z jego uruchomieniem i wdrożeniem dla jednostki sektora finansów publicznych,
o wartości dostawy (wraz z uruchomieniem i wdrożeniem) co najmniej 80 tys. zł brutto. Dostawa,
uruchomienie i wdrożenie systemu informatycznego musi obejmować jednocześnie następujące
funkcjonalności (moduły): finanse i księgowość, majątek trwały, kadry i płace. Jeśli dostawa, jaką
wykaże Wykonawca na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku w Wykazie dostaw, miała
większy zakres - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wartość 80 tys. zł brutto odnieść tylko
i wyłącznie do wartości czynności wymienionych powyżej. Zamawiający oceni spełnianie przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokument wskazany
w pkt 10.1.2. IDW, jak również w oparciu o załączone dowody czy dostawy wymienione w
dokumencie wskazanym w pkt 10.1.2 IDW zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, muszą łącznie spełnić
warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”,
zostaje zmieniony na: „Posiadania wiedzy i doświadczenia – dla spełnienia niniejszego warunku,
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał – co najmniej jedną dostawę systemu informatycznego wraz z jego uruchomieniem
i wdrożeniem, o wartości dostawy (wraz z uruchomieniem i wdrożeniem) co najmniej 80 tys. zł brutto.
Dostawa, uruchomienie i wdrożenie systemu informatycznego musi obejmować jednocześnie
następujące funkcjonalności (moduły): finanse i księgowość, majątek trwały, kadry i płace. Jeśli
dostawa, jaką wykaże Wykonawca na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku w Wykazie
dostaw, miała większy zakres - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wartość 80 tys. zł
brutto odnieść tylko i wyłącznie do wartości czynności wymienionych powyżej. Zamawiający oceni
spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE
SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu
o dokument wskazany w pkt 10.1.2. IDW, jak również w oparciu o załączone dowody czy dostawy
wymienione w dokumencie wskazanym w pkt 10.1.2 IDW zostały wykonane należycie. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, muszą
łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”.

W części I SIWZ, treść pkt 21 ppkt 1 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,
a mianowicie: „Ofertę należy złożyć [złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty] na adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat - piętro I, do dnia
26.09.2013r. do godz. 10:00. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający zwraca ofertę
Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Pzp” zostaje zmieniony na: „Ofertę należy złożyć
[złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty] na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach,
al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat - piętro I, do dnia 01.10.2013r. do godz. 10:00.
Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający zwraca ofertę Wykonawcy na zasadach
określonych w art. 84 ust. 2 Pzp”.
W części I SIWZ, treść pkt 21 ppkt 2 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”,
mianowicie: „Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3
w Katowicach, piętro II, Sala nr 209, w dniu 26.09.2013r. o godz. 10:15, zostaje zmieniony na:
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3 w Katowicach, piętro II,
Sala nr 209, w dniu 01.10.2013r. o godz. 10:15”.
Wskazane powyżej zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy
je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zmiany terminu – zmianie ulega również treść
Ogłoszenia o zamówieniu nr 376668 – 2013, z dnia 17.09.2013r.

W dniu 24.09.2013r. zatwierdził:
Wicedyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach – Janusz Gawron

