25.01.2018

Ogłoszenie nr 500019489-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Srebrna Góra: Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i
restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz
z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544579-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500015004-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74
818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.
Adres strony internetowej (url): www.forty.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: wg art.3 ustawy PZP Inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w
szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i
2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w
ponad 50% lub b)posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c)sprawują nadzór nad
organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu
nadzorczego lub zarządzającego - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach
rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z
prowadzenia działalności;

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja
Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z
utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP-271-5/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu
„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i
turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach
zabytku”. W zakres rzeczowy związany z zakupem wyposażenia na potrzeby ekspozycji
wchodzą: •Dla ekspozycji artylerii fortecznej: 1)armata 12 funtów 2 szt. - wraz z wyposażeniem:
lawetą i narzędziami artyleryjskimi, w miejscach zachowanej działobitni i stanowiska
artyleryjskiego, 2)moździerz trzonkowy 2 szt. - wraz z odtworzeniem i ekspozycją elementów
bomb moździerzowych, 3)haubica 7 funtów 1 szt. - rekonstrukcja haubicy siedem funtów, wzór bawarska haubica spiżowa polowa z początku XIX w., 4)trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do
armat – wg modeli stosowanych w Prusach w XVIII/ XIX w., 5)rusznica wałowa 1 szt.
6)karabiny skałkowe 3 szt. – wg pruskiego wzoru z 1740 r. 7)kule armatnie, pociski, bomby,
granaty – rekonstrukcje kul armatnich (20 szt.) w wagomiarach 3,4, 6, 8, 12 i 24 funty, różnych
wagomiarów kul kartaczy 10szt., granatów ręcznych 15szt., pocisków z II poł. XIX w. (5szt).
•Dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich: 8)plecak żołnierski z wyposażeniem 1kpl., 9)monety
- żołd żołnierski. •Dla ekspozycji Twierdzy 10)makieta Chochoła Małego 11)makieta rdzenia
twierdzy (uzupełnienie oprawy i detali). Szczegóły i pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia
w tym zakresie określają załączniki do SIWZ: zał. 4/1 - Program funkcjonalno-użytkowy zał. 4/2
- Specyfikacja sprzętu i wyposażenia zał 4/3 - Koncepcja ekspozycji dydaktycznych - G.
Podruczny
II.4) Główny kod CPV: 37800000-6
Dodatkowe kody CPV:
34999400-0,
35800000-2,
71200000-0,
39133000-3,
37810000-9,
39154000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.08.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/01/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W związku z §4 ust. 2 zgodnie z zapisami §13 ust. 1 lit. b umowy nr 38/2017 z dnia 18 sierpnia
2017 r. tj. stwierdzeniem przez strony opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy : termin
wykonania dokumentacji warsztatowej, projektowej, ekspozycji tablic, treści i grafiki z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy tj. zmian będących następstwem okoliczności działania siły
wyższej tj. pożarem z dnia 26 października 2017 r. w siedzibie wykonawcy
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu pośredniego bez wpływu na termin kocowy realizacji zobowiązań umownych
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podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana nie jest istotna w rozumieniu ust. 1e
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza
od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z §4 ust. 2 zgodnie z zapisami §13 ust. 1 lit. b umowy nr 38/2017 z dnia 18 sierpnia
2017 r. tj. stwierdzeniem przez strony opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy : termin
wykonania dokumentacji warsztatowej, projektowej, ekspozycji tablic, treści i grafiki z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy tj. zmian będących następstwem okoliczności działania siły
wyższej tj. pożarem z dnia 26 października 2017 r. w siedzibie wykonawcy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Określoną w § 4 ust. 2 treść: Termin wykonania dokumentacji warsztatowej, projektów ekspozycji,
tablic, treści i grafiki- 3 miesiące od dnia podpisania umowy. zastępuje się treścią: Termin
wykonania dokumentacji warsztatowej, projektów ekspozycji, tablic, treści i grafiki- 28 luty 2018 r

3/3

