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      Kraków, dnia 12.02.2021 r. 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego 

przedmiotem jest: „Wykonanie wraz z dostawą i montażem 23 eksponatów 

multimedialnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon” – znak 

sprawy: MCN.2.261.75.2020. 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 

informuje, iż wpłynęły od Wykonawców wnioski, dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1: 
Hello, 
We're willing to participate the tender with the following case 
number MCN.2.261.75.2020. 
In order to transfer the bid bond amount, could you please provide the bank account 
holder's name and address? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zgodnie z ustawą Pzp oraz zapisami dokumentacji (SIWZ, Ogłoszenie o zamówieniu) 
postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
Zamawiający poniżej przekazuje dane do przelewu wadium: 
 
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon 
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 
ING Bank Śląski S.A. 
PL 82 1050 1445 1000 0090 3172 0270 
SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW 

 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do treści 

SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, 
Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, 
podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. 
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Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w dniu 25.01.2021 r. przesunął termin 
składania  i otwarcia ofert na dzień 19.02.2021 r. przy czym godziny składania ofert i ich 
otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 r. poz. 1843).                    
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