Sudół-Krzemionki, 23 września 2022 r.

PR. 261.1.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal edukacyjnych 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 00352268/01 z dnia 16 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:
„Część 1
Poz. 2
Czy zamawiający dopuści stół składany o długości 180 cm?
Poz. 4 i 9 Stół techniczny
Czy zamawiający dopuści blat roboczy z płyty OSB.

Część 2
Poz. 2
Kolekcja okazów różnych rodzajów minerałów i skamieniałości – na rynku nie ma tak dużych
zestawów w pudełkach, minerały oraz skamieniałości pakowane są maksymalnie po 15 szt.
Jedyny zestaw ze skamieniałościami który widniał na zdjęciu w ilości 30 szt. po rozmowie ze
sprzedającym okazał się błędem na stronie i został poprawiony.
Czy Zamawiający dopuści zakup dwóch takich samych zestawów żeby suma wynosiła 30 szt.
lub mniejszych?
Poz. 3 Mikroskop
Czy zamawiający oczekuje zakupu kamery mikroskopowej wraz z mikroskopem?
Oprogramowanie jest dostępne wraz z zakupem kamery osobno nie ma możliwości zakupu.
Poz. 6 Piec garncarski
Czy Zamawiający dopuści piec o wysokości 70 cm oraz szerokości 68 cm przy zachowaniu
pozostałych parametrów wskazanych w OPZ.
Ze względu na niejasności proszę o przedłużenie terminu składania ofert.”

Odpowiedź:
Część 1
Poz. 2 Zamawiający nie dopuszcza stołu o długości 180 cm.
Poz. 4 i 9 Zamawiający dopuszcza blat stołu technicznego wykonany z płyty OSB.
Część 2
Poz. 2
Zamawiający wymaga zakupu trzech różnych (osobnych) zestawów: 1) skał, 2) minerałów,
3) skamieniałości.
Zestaw skał powinien zawierać okazy skał magmowych (min. 10 sztuk), okazy skał osadowych
(min. 10 szt.) oraz okazy skał metamorficznych (min. 10 szt.), które stworzą kolekcję. Mogą to być trzy
osobne zestawy. W sumie komplet ma zawierać min. 30 sztuk różnych próbek z trzech różnych grup
skał.
Zamawiający wymaga zakupu osobno zestawu minerałów i osobno zakupu zestawu
skamieniałości.
Zamawiający nie wyraża zgody na zakup zestawu łączonego np. „Minerały i skamieniałości” czy
„Skały i minerały”. Na rynku są osobne zestawy skał magmowych, osadowych lub metamorficznych
składające się z min. 10 okazów każdy; zestawy skamieniałości liczące min. 30 okazów oraz zestawy
minerałów zawierających min. 20 okazów.
Zamawiający dopuści zakup kilku mniejszych zestawów skamieniałości lub minerałów (każdy
zawierający różne okazy), tworzących w sumie zestaw min. 30 skamieniałości oraz zestaw min.
20 minerałów.
Poz. 3 Mikroskop
Zamawiający wymaga zakupu mikroskopu bez kamery mikroskopowej.
Poz. 6 Piec garncarski
Zamawiający dopuści piec o wysokości 70 cm oraz szerokości 68 cm przy zachowaniu
pozostałych parametrów wskazanych w OPZ, przy zachowaniu sposobu podawaniu wsadu do wnętrza
pieca.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, będącymi również zmianą treści SWZ, Zamawiający
na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp informuje, że zmianie ulega treść SWZ w zakresie terminu składania,
otwarcia ofert i terminu związania ofertą. Nowy termin składania to 29 września 2022 r. o godzinie 11.30,
termin otwarcia ofert to 29 września 2022 r. o godzinie 12.00. Termin związania ofertą ulega zmianie
i wynosi 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 października 2022 r. włącznie.

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