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WYJAŚNIENIE NR 1 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i 

wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni 

wystawienniczej” 

 

Do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 

ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – dalej 

p.z.p., udziela poniższych wyjaśnień: 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o rozważenie i zaakceptowanie następujących warunków w zakresie kryteriów 
III.1.3) a) 
W ciągu ostatnich 3 lat Wykonawca zrealizował usługi wystawiennicze w zakresie projektowania, 
produkcji i dostawy: 
- łącznie co najmniej 24 eksponaty (nie ograniczone tylko 2 projektami) 
- łącznie co najmniej 10 eksponatów typu hands-on (nie ograniczonych tylko 2 projektami) 
- łącznie co najmniej 10 eksponatów multimedialnych (nie dotyczy tylko 2 projektów) 
- łącznie co najmniej 3 mln zł (nie związany tylko z 2 projektami) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu według wniosku Wykonawcy. 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie o 30 dni terminu składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, krótki czas jaki wyznaczyliście nam 
Państwo na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a 
także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne, w szczególności, że Zamawiający 
wymaga przedstawienia wizualizacji wszystkich stanowisk ekspozycji. Swoją prośbę motywujemy 
również mając na uwadze sytuację związaną z pandemię COVID-19. Przygotowanie oferty w 
wyznaczonym terminie staje się niebywale trudne. Wykonawca wskazuje, że przygotowanie oferty 
wymaga koordynacji wielu jednostek i pracowników Spółki, co w sytuacjach normalnych odbywa się w 
jednym czasie na terenie biura. Wobec ograniczeń sanitarnych współpraca w Spółce uległa modyfikacji, 
a spotkania osobiste zostały ograniczone, tym samym współpraca i kontakt z potencjalnymi 
podwykonawcami u których wyceniamy poszczególne zakresy potrzebne do skompletowania 
całościowo oferty. Przygotowanie oferty optymalnie cenowej uwzględniającej wszystkie wymogi 
określone w SIWZ, wymaga wydłużenia terminu ze strony Zamawiającego. Pozytywne rozważenie 
naszego wniosku pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie 



treści oferty, tak by spełniała wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Dlatego też prosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.05.2021r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku wykonawcy o wydłużenie terminu składania ofert. 
Biorąc pod uwagę powyższe, zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
Rozdział 1, Dział XIII, punkt 26 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl  w terminie najpóźniej do dnia 05.05.2021 r. do godziny 09:00. 
Rozdział 1, Dział XIV, punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10:00 i realizowane będzie przy użyciu systemu 
teleinformatycznego 
Rozdział 1, Dział XI, punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 
dnia 02.08.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert. 
Pytanie 3:  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w Rozdziale 1, dział VII, pkt 2 ppkt 4 SWZ z: 
„Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, 
wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających 
rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą 
wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, 
na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 
5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda” 
Na: 
„Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, 
wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających 
rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą 
wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, 
na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 
5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, zapis w Rozdziale 1, dział VII, pkt 2 ppkt 4 SWZ 
z: 
„Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, 
wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających 
rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą 
wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, 
na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 
5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda” 
otrzymuje brzmienie: 
„Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, 
wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających 
rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą 
wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, 

https://platformazakupowa.pl/


na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 
5 eksponatów multimedialnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda”.  
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ. 
Zaktualizowany załącznik nr 4 do SWZ przekazujemy wraz z niniejszym wyjaśnieniem. 
Pytanie 4: 
w związku z przetargiem "Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium 
wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej"  zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutu i 
zdjęć miejsca przeznaczonego na wystawę "Eksperymentatorium" 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza do niniejszego wyjaśnienia rzut pomieszczeń. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
„sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji” nastąpiło w dniu 23.03.2021 r.  
 
 
         Z poważaniem,  
 
         ……………………………… 
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