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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 39
Kraków
30-969
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Golonka
Tel.: +48 126424070
E-mail: info@muzeumlotnictwa.pl
Faks: +48 126424070
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumlotnictwa.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw:„Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie –
magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”
Numer referencyjny: : DA.24-06/19

II.1.2)

Główny kod CPV
79956000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: zaprojektowania i wykonania (dostawy)
następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” w hangarze głównym, „Swego nie znacie – magazyny historii”
w budynku garażowym nr 1, „Metamuzeum” w budynku garażowym nr 1, „Silnikownia” w budynku garażowym
nr 1 oraz wystawa pn. „Archeologia lotnicza” w budynku spadochroniarnia w ramach programu kulturowego pn.
„SKRZYDŁA i LUDZIE XX wieku” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MLP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-089255
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 123-300449
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/06/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,
udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, w zakresie do 20% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w
umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac podobnych (powtarzających) może
obejmować w szczególności zaprojektowanie i wykonanie (dostawy) wystaw: stałych i czasowych, plenerowych
i przeznaczonych (i dostosowanych) do udostępniania w pomieszczeniach ekspozycyjnych siedziby
Zamawiającego - o tematyce związanej z lotnictwem, (z elementami: aranżacji, narracji, multimedialnymi,
interaktywnymi) organizowanych na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli
wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług,
robót budowlanych, w zakresie do 20% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych
w umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac podobnych (powtarzających)
może obejmować w szczególności zaprojektowanie i wykonywanie robót w ramach realizacji wystaw: stałych
i czasowych, plenerowych i przeznaczonych (i dostosowanych) do udostępniania w pomieszczeniach
ekspozycyjnych siedziby Zamawiającego - o tematyce związanej z lotnictwem, (z elementami: aranżacji,
narracji, multimedialnymi, interaktywnymi) organizowanych na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/08/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że dokonał korekty OPZ. Dokumentacja stanowiąca uzupełnienie, korektę dotychczas
udostępnianych rzutów i opisów jest dostępna pod następującym adresem internetowym, stanowi podstawę
wyceny od dnia wprowadzenia niższej modyfikacji:
https://drive.google.com/drive/folders/16XtPE5wxYndUM7_-vUKkVvstLzreNI1L

