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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na zadanie:
„Serwis, prace konserwacyjne i naprawcze urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych
w budynkach nowej siedziby Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach”

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść pkt 6.1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje
treść:
Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta urządzeń do serwisu
i utrzymania gwarancji technicznej dla przedmiotowych urządzeń. W przypadku braku autoryzacji
producenta wszelkie zobowiązania z tytułu gwarancji technicznej przechodzą na Wykonawcę,
na pełny okres obecnej gwarancji producenta, tj. do dnia 2.08.2017 r.
W związku z powyższym ulega zmianie treść § 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
W przypadku podmiotu nie posiadającego autoryzacji producenta:
Ponadto, od dnia 1.1.2015 roku Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie zobowiązania z tytułu
gwarancji technicznej na urządzenia na okres obecnej gwarancji producenta, tj. do dnia 2.08.2017
roku. Warunki gwarancji określa gwarancja producenta, będąca integralną częścią niniejszej Umowy.
oraz §15 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku autoryzowanego serwisu producenta:
Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności z zakresem
ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem niniejszej umowy, ważną przez okres realizacji umowy,
o którym mowa w §6 z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania tego
ubezpieczenia przez okres trwania umowy, wskazany w § 3.
W przypadku podmiotu nie posiadającego autoryzacji producenta:
Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności z zakresem
ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem niniejszej umowy, ważną przez okres realizacji umowy,
o którym mowa w §6 z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zobowiązuje się do utrzymania tego
ubezpieczenia przez okres trwania umowy wskazany w § 3 umowy, a przypadku podmiotu nie
posiadającego autoryzacji producenta - przez okres trwania umowy oraz gwarancji, wskazany w § 3
umowy
Zamawiający, w załączeniu do niniejszej informacji przekazuje opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy z uwzględnionymi zmianami.
W związku z koniecznością uwzględnienia zmian w propozycjach cenowych, zmianie ulega termin
składania propozycji cenowych w następujący sposób:

Miejsce i termin złożenia przez wykonawcę propozycji cenowej.
Propozycję cenową opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy należy złożyć osobiście lub przesłać
(za pośrednictwem poczty tradycyjnej/poczty kurierskiej) do Zamawiającego na adres: Muzeum
Śląskie, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Sekretariat – I piętro w terminie do dn. 16.12.2014 r.
do godziny 13:00.
PROPOZYCJE CENOWE ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych.
Otwarcie złożonych do ww. terminu propozycji cenowych nastąpi w dn. 16.12.2014 r. o godz. 13:15
w Muzeum Śląskim w Katowicach, przy al. W. Korfantego 3, piętro I, pokój nr 108.

