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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 osiemnastu (18) eksponatów interaktywnych na 

wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia” – 

znak sprawy: MCN.2.261.78.2020. 

 

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: 

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 1: 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  w  postępowaniu, którego przedmiotem 

jest „Wykonanie wraz z dostawą i montażem osiemnastu (18) eksponatów interaktywnych na 

wystawę stałą  w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia” – 

znak sprawy:  MCN.2.261.78.2020, na dzień 23.02.21 r.   

 

 

Pytanie 2: 

W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa oraz ogłoszoną Kwarantanną Narodową, 

prosimy o wydłużenie aktualnego terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 5 lutego 2021. 

Praca zdalna i co za tym idzie utrudniona komunikacja w obecnym i najbliższym czasie 

zdecydowanie wpływa na czas przygotowania oferty. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcom na 

przygotowanie oferty na wysokim poziomie.  
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Odpowiedź 2: 

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

przedmiotowym postępowaniu na dzień 23.02.21 r.   

 

Pytanie 3: 

W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa oraz ogłoszoną Kwarantanną Narodową, 

prosimy o wydłużenie aktualnego terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 5 lutego 2021. 

Praca zdalna i co za tym idzie utrudniona komunikacja w obecnym i najbliższym czasie 

zdecydowanie wpływa na czas przygotowania oferty. Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcom na 

przygotowanie oferty na wysokim merytorycznym poziomie. W nawiązaniu do powyższych 

argumentów i nadzwyczajnej sytuacji panującej w kraju, prosimy o przedłużenie terminu składania 

ofert na dzień 16 lutego 2021.  

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 

23.02.21 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_18 eksponatów_interaktywnych_aktualny_25_01_21.  
 
 
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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