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ZAMAWIAJ4CY:
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku
ul. Dominikanska 5-9
76-200 Slupsk
sckretariat@muzeum.slupsk.pl.
Telefon:598424081

Uczestnicy post^powania

Nr postfpowania: MPS-IX.261.1.2019

Wyjasnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji systemu automatycznego
wykrywania sygnalizacji pozaru, systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz systemu telewizji
dozorowej CCTV na erenie Oddzialu Muzeum Wsi Slowinskiej w Klukach na potrzeby Muzeum
Pomorza Srodkowego w Slupsku - etap II instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP w
obiektach nr 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/11/20 oraz instalacje systemu sygnalizacji wlamania i
napadu SSWiN w obiekcie nr 20

W dniu 16.04.2019 r wplynql drog^ elektroniczn^ wniosek Wykonawcy o tresci:
,,Uprzejmie prosz^ o sporz^dzenie kopii protokolu (dotycz^cego wartosci szacunkowej zamowienia) i
przeslanie go na adres e-mail...."
W odpowiedzi na powyzszy wniosek, Zamawiaj^cy zal^cza do niniejszego pisma skan protokolu z
post^powania (DRUK ZP-PN) DYREKTOR
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oznaczente sprawy MP&-IX.261.1.2019 DRUK ZP-PN

2. Przedmiot zamowienia publicznego

1. Okreslenie przedmiotu zam6wienia: Roboty remontowo-budowlane zwî zane z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn.:

^Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pozaru, systemu

sygnalizacji wtaniania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Odd/lain

Muzeum Wsi Siowinskiej w Kiukach na potrzeby Muzeum Pomorza Srodkowego w Siupsku - etap

II instalacje systemu sygnalizacji alarm u pozaru SAP w obiektach nr

00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/11/20 oraz instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu

SSWiN w obiekcie nr 20.

2. Czy zamowienie zostalo podzielone na
utak
X nie - powody niedokonania podzialu zamdwienia na cz^sct (mozliwo£6 skfadania ofert cz$$ciowych/

udzielanie zamdwienia wcz$$ciach):

1) Okreslenie przedmiotu zamowienia na cz^&6 nr 1:
2) Okreslenie przedmiotu zamowienia na cz§£cnr2:
3) , ,.,.,.,>., ...

(wype/rt/d, w przypadku dopuszozenia moztiwoSci skfadania ofert cz$sciowych)

6. Oferty mozna sktedac w odniesieniu do 0 wszystkich cz^sci X iednej czesci D maksyrnalnej liczby
cz$£ci (prosz$ okreslict$ liczby)

Maksymalna liczba cz^sci, w ktorych zamdwienie rnoze zosta6 udzielone jednemu wykonawcy
(prosz$ wskazafy.. , ,„,.,*........, < ,....„

7. Wartosc:
(mozna wypetnic po otwarciu ofert)

X zamowienia :. 227 343,47 PLN, co stanowi rownowartosc 52727,11 euro
G zamowieh (w przypadku dopuszczenia motllwosci skfadania ofert cz^dowycb) z podzialem na cz^sci:

1) ....... co stanowi rownowartosc ...... euro
2) ..,,.., co stanowi r6wnowartosc euro
3) co stanowi rownowarto&c euro
4) .r; , -

zarnowiert, ktorych zamawiaĵ cy zamierza udzielic w okresie obowiqzywania umowy ramowej,
zostala ustalona na kwot§ .....„, ....„,, zl, co stanowi rdwnowartosc , euro,

D w tym wartosc przewidywanych zam6wieh, o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych zostaia
ustalona na kwot^ .-«>.-..« , .».,. zl, co stanowi rownowartosc euro

D zamowienia udzieianego jako cz^c zamdwienia o wartosci ,.,. co stanowilo rdwnowarto^c
euro^ wartosc aktualnie udzielanej cz^sci zamowienia (ktdrego dotyczy obecne

postqpowanie o udzielenfa zamdwienia publlcznego) ,.,... zt, co stanowi rownowartosc
euro,

8. Wartosd zamdwienia zostaia ustalona w dniu 21.03,201 r. na podstawie (wskazad odpowiedni
dlQkument, np. planowane koszty, kosztorys mwestorski, program funkcjonalno-utytkowy)
kosztorysu inwestorskiego

9. Zamowienie jest wspolfmansowane ze srodkow Unii Europejskiej;

Xnie
tak: udzial tych srodkow w wartosci zamowienia wynosi: % (podati, o He jest znany)

w ramach (wskazad projekt/program) ,

numerstrony 2 _
pis osboy sporzqdzajqcej protokdi)



Za^czniki do rozporz^dzenia Ministra Rozwoju
zdnia26Hpca2016r.

(poz.1168)

oznaczente sprawy MPS-/X.26?,? ,2019, DRUK
ZP-P/V

Zal^cznik nr 1

PROTOK6t POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAM6WIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NJEOGRAMCZONEGO

Protokdtdotyczy:

X zam6wienia publlcznego
umowy ramowej

Zamawiajacy

Pefna nazwa (firma) zamawJajqcego/zamawiaj^cych wspolnie przeprowadzaja^cych post^powanie,
wtym zamawiajqcych z innych panstw cztonkowskich Unit Europejskiej:
Muzeum Pomorza Srodkowego w SJupsku
Adres:
uL Dominikahska 5-9
76 - 200 Slupsk

leiefon: 0598424081 faks; 0598426518
email: muzeum@muzeum,slupsk,pl

Peina nazwa centrainego zamawiaj^cego aibo zamawiajqcego wyznaczonego przez wla^ciwego ministra
kieruja,cego dzialem adminjstracji rz^dowej, kt6ry prowadzi post^powanie w irnieniu zamawiaj^cych:

Adres:
ul

telefon:
e-mail;

faks;

Petna nazwa (firma) podrniotu, kt6ry w imieniu zarnawiajacego/zamawiajavcych przeprowadza
post^powanie:

Adres:
ui

telefon: ., .................... , ....................... .......... ..... faks:
e-mail: .................. ..,.@ ................................ ...
Dziataja.cego na podstawie ......... ,,,... .................... .


