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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545462-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2021/S 208-545462

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 197-514156)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kula
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl 
Tel.:  +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego” oraz „Projekt 
aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich”
Numer referencyjny: ADM.270-4/2021

II.1.2) Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych 
do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektów pod nazwą:
„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” oraz „Projekt 
aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich” z podziałem na 2 
części tj. część nr 1 oraz część nr 2:
a) cz. nr 1 obejmuje wykonanie dostaw i usług dot. aranżacji ekspozycji stałej w budynku gmachu głównego 
Muzeum Tatrzańskiego – skrót GG oraz
b) cz. nr 2 obejmuje wykonanie dostaw i usług dot. aranżacji ekspozycji stałej w budynku Galerii Sztuki im. 
Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich - skrót KOZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
- elementów wystawienniczych do ekspozycji,
- elementów multimedialnych (sprzęt i aplikacje multimedialne do ekspozycji),
- elementów aranżacyjnych do sali wystaw czasowych,
w obiektach o których mowa w pkt. 3.4. SWZ.

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

21/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 197-514156

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
Zamiast:
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie 
mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub systemów wieszania dla potrzeb obiektów muzealnych, 
galerii sztuki, itp. o wartości nie mniejszej niż:
- dla części nr 1 - 300 000,00 złotych netto (każde z zamówień),
- dla części nr 2 - Zamawiający nie precyzuje minimalnej wartości zrealizowanego przez Wykonawcę 
zamówienia jednakże wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada doświadczenie w ww. zakresie.
Zamawiający nie uzna iż Wykonawca spełnia powyższy warunek uczestnictwa gdy wykaże, iż wykonał 
zamówienia obejmujące wyposażenie na rzecz sklepów, galerii handlowych, itp.
Powinno być:
"c) „wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie 
mebli ekspozycyjnych lub ścianek ekspozycyjnych lub systemów wieszania dla potrzeb w szczególności 
obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki, itp. o wartości nie mniejszej niż:
- dla części nr 1 - 300 000,00 złotych netto (każde z zamówień),
- dla części nr 2 - Zamawiający nie precyzuje minimalnej wartości zrealizowanego przez Wykonawcę 
zamówienia jednakże wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada doświadczenie w ww. zakresie.
Zamawiający uzna także warunek udziału za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał ww. zamówienia 
na rzecz innych zleceniodawców niż obiekty muzealne, kulturalne, oświatowe, galerie itp., dla których meble 
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ekspozycyjne lub ścianki ekspozycyjne lub systemy wieszania służyły do wyeksponowania przedmiotów 
wartościowych lub unikatowych.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę w zakresie zarówno części nr 1 jak i części nr 2 wówczas Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeśli wykaże wymagane doświadczenie o wartości wymaganej dla 
części nr 1"
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1) Kluczowe części zamówienia: Zamawiający stosownie do treści art. 121 ustawy Pzp zastrzega obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający 
rozumie dostawę, montaż oraz uruchomienie projektorów multimedialnych wraz z oprogramowaniem.
Powinno być:
1) Kluczowe części zamówienia: Zamawiający stosownie do treści art. 121 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/01/2022
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/01/2022
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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