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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 588506-N-2020  

Data: 23/09/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Krajowy numer identyfikacyjny 

12113520300000, ul. Lipowa  4, 30-702  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 

263 40 26, e-mail majka@mocak.pl, faks 12 257 10 34.  

Adres strony internetowej (url): www.mocak.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.4)  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych usług obsługi 

ekspozycji i doraźnych usług obsługi ekspozycji oraz czynności pomocniczych przez 

opiekunów ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. 

Lipowa 4. 2. Usługa winna być świadczona: A. stała usługa obsługi ekspozycji: • na 3 

stanowiskach (opiekunów ekspozycji) jednocześnie 8 godzin dziennie, • sześć dni w tygodniu 

(zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla 

zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych), • szczegółowy 

zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji na stanowisku (opiekuna 

ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz B. doraźne 

usługi obsługi ekspozycji i czynności pomocniczych: • przez średnio od 0 do 8 osób 

(opiekunów ekspozycji) jednocześnie. Świadczenie usługi przez od 0 do 2 opiekunów 

ekspozycji jednocześnie planowane jest w okresach zmiany ekspozycji tj. około 6 tygodni w 

trakcie całego roku, w pozostałym okresie planowane jest świadczenie usług przez od 2 do 

maksymalnie 8 opiekunów ekspozycji jednocześnie, • sześć dni w tygodniu (zwykle od 

wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających 

(np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych); • do 8 godzin dziennie przez 

każdą z osób (opiekunów ekspozycji). • liczba osób (opiekunów ekspozycji) wykonujących 

obsługę ekspozycji może zostać okresowo zmniejszona lub zwiększona np. w trakcie zmiany 

ekspozycji – zmniejszenie zapotrzebowania, przy dodatkowych wydarzeniach zwiększenie 

zapotrzebowania, • szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji 

(opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych usług 

obsługi ekspozycji i doraźnych usług obsługi ekspozycji oraz czynności pomocniczych przez 

opiekunów ekspozycji (rozumianych jako osoby obsługujące widzów i zapewniające im 

komfort pobytu w MOCAK) na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 

ul. Lipowa 4. Usługa ta nie jest usługą o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r w sprawie zabezpieczania zbiorów 

muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 

lub utratą. 2. Usługa winna być świadczona: A. stała usługa obsługi ekspozycji: • na 3 

stanowiskach (opiekunów ekspozycji) jednocześnie 8 godzin dziennie, • sześć dni w tygodniu 



(zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla 

zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych), • szczegółowy 

zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji na stanowisku (opiekuna 

ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz B. doraźne 

usługi obsługi ekspozycji i czynności pomocniczych: • przez średnio od 0 do 8 osób 

(opiekunów ekspozycji) jednocześnie. Świadczenie usługi przez od 0 do 2 opiekunów 

ekspozycji jednocześnie planowane jest w okresach zmiany ekspozycji tj. około 6 tygodni w 

trakcie całego roku, w pozostałym okresie planowane jest świadczenie usług przez od 2 do 

maksymalnie 8 opiekunów ekspozycji jednocześnie, • sześć dni w tygodniu (zwykle od 

wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających 

(np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych); • do 8 godzin dziennie przez 

każdą z osób (opiekunów ekspozycji). • liczba osób (opiekunów ekspozycji) wykonujących 

obsługę ekspozycji może zostać okresowo zmniejszona lub zwiększona np. w trakcie zmiany 

ekspozycji – zmniejszenie zapotrzebowania, przy dodatkowych wydarzeniach zwiększenie 

zapotrzebowania, • szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji 

(opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.5)  

W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 92521200-1  

W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 98390000-3  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2)  

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

postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 11:00  

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

w postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 11:00 
 


