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      Kraków, dnia 25.01.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Wykonanie wraz z dostawą i montażem 4 eksponatów robotycznych na wystawę stałą                              

w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon” – znak sprawy: MCN.2.261.73.2020. 

 

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 1: 
Czy w związku z panującą globalnie pandemią Covid-19 i wynikających z niej trudności                               

w dostawach podzespołów elektronicznych i produkowanych na zamówienie płytek drukowanych 

PCB zamawiający przedłuży termin składania ofert? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania i otwarcia ofert                          

w przedmiotowym postępowaniu na dzień 17.02.21 r. 

 

Pytanie 2: 

Is there an english version of the Robotics tender information? 

Odpowiedź 2: 

Zgodnie z ustawą Pzp oraz zapisami dokumentacji postępowanie (SIWZ, Ogłoszenie o zamówieniu) 

postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

Pytanie 3: 

Is it possible to get a copy of the documentation in English? We have been asked to apply but we cant 

translate the documentation to see what the project accurately needs? As far as we can read its asking for 

the following but with no technical information on what the robot needs to do: 

exhibit No. 1 R - robot as a star, 

exhibit No. 2 R - coded, 

exhibit No. 3 R - photobots, 

exhibit number 4 R - mission Mars 

Any information you have will be helpful. 
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Odpowiedź 3: 

Zgodnie z ustawą Pzp oraz zapisami dokumentacji postępowanie (SIWZ, Ogłoszenie o zamówieniu) 

postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 
Pytanie 4: 
W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniach: MCN.2.261.73.2020, 

MCN.2.261.78.2020, MCN.2.261.75.2020, przesyłam poniżej prośbę o przesunięcie terminu 

składania ofert. 

W związku z bardzo dużą oryginalnością tematu, nieszablonowymi rozwiązaniami, jednostkową 

produkcją oraz koniecznością przygotowania szeregu próbek prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert o minimum 6 tygodni dla każdego z postępowań. 

Odpowiedź 4: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w  postępowaniu, którego przedmiotem 
jest „Wykonanie wraz z dostawą i montażem 4 eksponatów robotycznych na wystawę stałą                      
w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon” – znak sprawy:  MCN.2.261.73.2020, na dzień                  
17.02.21 r. 
 
 
 
W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania zamieszcza: 
1) Informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz o zmianie treści SIWZ 
2) SIWZ_aktualny_250121 
 
 
Powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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