Ogłoszenie nr 2021/BZP 00157267/01 z dnia 2021-08-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego
w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu
1.2.) Oddział zamawiającego: MNP
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275978
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Marcinkowskiego 9
1.4.2.) Miejscowość: Poznań
1.4.3.) Kod pocztowy: 61-745
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mnp.art.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157267/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-23 14:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00149441/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
zł) w terminie do dnia 24.08.2021 r. do godz. 11.00.
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy
nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr:
89 1130 1088 0001 3026 9720 0015 (Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu)
5. Wadium zostanie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany na kwotę wadium w terminie składania oferty.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach powinno:
a) być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
elektornicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
Gwaranta/Poręczyciela lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
b) obejmować końcowy termin związania ofertą,
c) być wystawione na Zamawiającego,
d) z jego treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
zł) w terminie do dnia 26.08.2021 r. do godz. 11.00.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy
nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr:
89 1130 1088 0001 3026 9720 0015 (Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu)
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5. Wadium zostanie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
uznany na kwotę wadium w terminie składania oferty.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach powinno:
a) być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
elektornicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
Gwaranta/Poręczyciela lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
b) obejmować końcowy termin związania ofertą,
c) być wystawione na Zamawiającego,
d) z jego treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-08-24 11:00
Po zmianie:
2021-08-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-24 12:00
Po zmianie:
2021-08-26 12:00
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