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Dziekanowice, dnia 9 sierpnia 2019 r.  

 

 

Postępowanie nr MPP-01-2019 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 

konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 PZP, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o 

wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

1. Czy Zamawiający przewiduje monitoring instalacji odpowiedzialnej za ocenę współczynnika EPH+W 

poprzez zastosowanie np. systemu BMS? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

2. Czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji. 

 Odpowiedź: 

  Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na 14 sierpnia 2019 r. godz.: 07:30. 

 
 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Nowy termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 roku do godz. 11:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2019 roku do godz. 11:30. 

 

Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW): 

1. Rozdział 13 - Opis sposobu przygotowania ofert pkt 13.7 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

 

Adres Zamawiającego 

Oferta – przetarg nieograniczony nr MPP-01-2019 na: 

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - 

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Nie otwierać przed 19.08.2019 r. godz. 11:30 

Adres Wykonawcy 

 

2. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.1, otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 
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62-261 Lednogóra 

 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  19.08.2019 r. do godz.  11:00 

 

3. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.2, otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy, Dziekanowice 32, Lednogóra. 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


