
Warszawa, dna 5 listopada 2021 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.2.2021.1 

2021/BZP 00252279/01 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ i terminu składania ofert 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż sprzętu 

multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi 

Mazowieckiej (w organizacji)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U . 2021 r. poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ złożonego przez Wykonawcę zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wraz z 

wyjaśnieniem Zamawiającego: 

Pytanie: 

„- jaki jest przewidywany termin zlecenia prac montażowych?” 

Odpowiedź: 

Złożenie indywidualnego zlecenia montażu urządzeń zależy od postępu prac budowlanych, jednak nie 

nastąpi ono później niż do 31 marca 2022 r. Biorąc pod uwagę termin realizacji jaki na montaż ma 

Wykonawca, czyli do 30 dni, to prace montażowe powinny się zakończyć najpóźniej w kwietniu 2022 

roku.  

„- czy podane w specyfikacja technicznej urządzeń do sali nr 9 wymiary urządzeń są maksymalne czy 

orientacyjne? Jeśli orientacyjne, to jaką różnicę Zamawiający uzna za maksymalną?” 

Odpowiedź:  

W specyfikacji technicznej do sali nr 9 są podane dokładne wymiary urządzeń, jakie powinny one 

posiadać. Ww. specyfikacji technicznej nie występują zapisy wskazujące na jakiekolwiek odchylenia 

od podanych tam wymiarów.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 

wprowadzając następujące zmiany w treści § 9, § 11 i § 12 SWZ: 

§ 9 ust. 1 SWZ 

było: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 07.12.2021 r.” 

jest: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 09.12.2021 r.” 

 



§ 11 ust. 2 SWZ 

było: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 08 listopada 2021 r. do godziny 17:30.” 

jest: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2021 r. do godziny 17:30.” 

 

§ 12 ust. 1 SWZ 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 listopada 2021 r., godz. 18:00.” 

jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2021 r., godz. 18:00.”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść § 3 ust. 2 Załącznika nr 

3 do SWZ – Umowa w następujący sposób: 

Było: 

2. Wykonawca obowiązuje się do realizacji Etapu II przedmiotu zamówienia w terminie do …… dni 

od dnia złożenia zlecenia (z oferty Wykonawcy).  

Jest:  

2. Wykonawca obowiązuje się do realizacji Etapu II przedmiotu zamówienia w terminie do …… dni 

od dnia złożenia zlecenia (z oferty Wykonawcy). Zlecenie o którym mowa powyżej, Zamawiający złoży 

Wykonawcy do dnia 31 marca 2022 r. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ 

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


