Sudół-Krzemionki, 20 września 2022 r.

AT.261.1.2022
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich
w Częstocicach (ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00350121/01 z 15 września 2022 r.).
Strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (w tym zmiana terminu składania, otwarcia ofert
i terminu związania ofertą)

Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając
zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
„1. Proszę określić dokładne wymiary gabloty niskiej, nie podano wysokości kopuły szklanej.
2. Czy szkło użyte do budowy gablot ma być odżelazione, czy typu Float?
3. Czy na pewno gablot 120x50x190 jest do wykonania 30 sztuk?
4. Czy termin wykonania do 31 października jest ostateczny?”

Odpowiedź:
1. Wysokość kopuły szklanej wynosi 30 cm.
Dokładne wymiary gabloty niskiej: głębokość 50 cm, szerokość 120 cm, wysokość 100 cm
(70 cm + 30 cm).
2. Do budowy gablot należy użyć szkła typu float.
3. Tak. Do wykonanie jest 30 sztuk gablot o wymiarach 120 cm x 50 cm x 190 cm.
4. Termin wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SWZ
w zakresie terminu składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą. Nowy termin składania to
28 września 2022 r. o godzinie 11.00, termin otwarcia ofert to 28 września 2022 r. o godzinie 11.30.
Termin związania ofertą ulega zmianie i wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do
dnia 27 października 2022 r. włącznie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.
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