Sudół-Krzemionki, 20 czerwca 2022 r.

PR. 261.1.2021
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych
oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
w ramach inwestycji pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00208478/01 z dnia
14 czerwca 2022 r.).
Strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/

Zmiana treści SWZ
Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając
zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zmienia treść SWZ, tj. zapis § 1 ust. 4
Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Dotychczasowa treść:
„4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy (nieużywany,
rok produkcji min. 2019), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do
obrotu. Wykonawca oświadcza, że żaden element ani żadna część przedmiotu zamówienia nie
jest rekondycjonowana, powystawowa oraz wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot
a oferowane produkty posiadają wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów,
z których będą wykonane”.
Zapis otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy (nieużywany,
rok produkcji min. 2020), wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do
obrotu. Wykonawca oświadcza, że żaden element ani żadna część przedmiotu zamówienia nie
jest rekondycjonowana, powystawowa oraz wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot
a oferowane produkty posiadają wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów,
z których będą wykonane”.
Zmiana powyższa jest konieczna bowiem w Rozdziale III ust. 4 SWZ Zamawiający wskazał
minimalny rok produkcji 2020 dla oferowanego przedmiotu dostawy.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp zmienia treść SWZ
w przedmiotowym postępowaniu w zakresie przedłużenia terminu składania ofert, terminu otwarcia oraz
terminu związania ofertą.
W związku z powyższym zmienia treść SWZ w ten sposób, że:
1. Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
28 lipca 2022 r. włącznie”.
2. Rozdział XIII ust.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godziny 11:00 na zasadach
opisanych w SWZ”.
3. Rozdział XIII ust.3 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 11:30 poprzez użycie mechanizmu
do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu
i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”.
W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.
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