
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 58641-2011 z dnia 2011-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania wycieków dla Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 1.12.2008 r. w sprawie... 

Termin składania ofert: 2011-02-28  

 

Numer ogłoszenia: 63407 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58641 - 2011 data 18.02.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, woj. 

małopolskie, tel. 12 263 40 26, fax. 12 257 10 34. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania wycieków dla 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1.12.2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w 

muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub 

utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania 

zagrożenia. System winien zabezpieczać budynek A przed zalaniem (klęska żywiołowa, awaria 

instalacji sanitarnych). Zamówienie obejmuje również dostawę urządzeń. Centrala systemu 

wykrywania wycieków winna być zamontowana w budynku B. Wielkość zamówienia: 85 000,00 

zł.  

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania wycieków dla 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1.12.2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58641&rok=2011-02-18


muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub 

utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania 

zagrożenia. System winien zabezpieczać pomieszczenia magazynu dzieł sztuki w piwnicy 

budynku A przed zalaniem (klęska żywiołowa, awaria instalacji sanitarnych). Na planach 

instalacji, pomieszczenia magazynu dzieł sztuki oznaczone są symbolami A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, 

A4.5.System winien obejmować również inne pomieszczenia o ile mogą mieć bezpośrednie 

znaczenie dla ochrony pomieszczeń magazynu dzieł sztuki takie jak np. klatki schodowe, 

pomieszczenia oznaczone na planach symbolami A6, A7, A9 lub inne. Zamówienie obejmuje 

również dostawę urządzeń. Centrala systemu wykrywania wycieków winna być zamontowana w 

budynku B. Pomiędzy budynkiem A i B przebiega łącze światłowodowe. W biurze 

Zamawiającego w Krakowie przy ul. Lipowej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 

dostępne są na nośniku CD pliki zawierające plany instalacji wod-kan, co, klimatyzacji i wentylacji 

oraz chłodzenia. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą pobierać w/w informacje po 

podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności na podstawie imiennych upoważnień do 

podpisania oświadczenia w imieniu zainteresowanego. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia o 

zachowaniu poufności znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej 

przedmiotowego zamówienia. Wielkość zamówienia: 85 000,00 zł.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 28.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w 

organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.  

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 7.03.2011 godzina 14:00, miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w 

Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.  

 


