
 

  

  

 

MCN.2.261.302021.2.KJ 

      Kraków, dnia 08.10.2021 r. 

 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego 

przedmiotem jest: zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem elementów aranżacji 

przestrzeni Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon - 

Znak sprawy: MCN.2.261.30.2021 

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

przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając 

nowy termin na dzień:  

26.10.2021 r. godzina 12:00 -  termin składania ofert 

26.10.2021 r. godzina 12.30 -  termin otwarcia ofert 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do DUUE w dn. 08.10.2021 r. i po opublikowaniu 

zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.  

            

Ponadto, w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 

 
Rozdział XIV pkt 1 i 4  

Było:  

1. Ofertę wraz ze wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć 

elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon do dnia 19.10.2021 r. do godz. 12:00.  

4. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Lubelska 23, 30 – 003 Kraków w dniu 19.10.2021 r. o godz. 

12:30. 

Jest:  

1. Ofertę wraz ze wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć 

elektronicznie na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon do dnia 26.10.2021 r. do godz. 12:00.  

4. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Lubelska 23, 30 – 003 Kraków w dniu 26.10.2021 r. o godz. 

12:30. 

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon
https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon
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Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert 

oraz wnoszenia wymaganego wadium. 

 
 

Rozdział XI pkt 1  

Było: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 17.01.2022 r. 
Jest: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 24.01.2022 r. 
 

Zamawiający w związku z pytaniami, które wpłynęły do zapisów projektowanych postanowień 

umownych stanowiących załącznik nr 7 do SWZ, dokonuje zmiany treści SWZ, w poniższym 

zakresie:  

 

§5 ust. 6 projektowanych postanowień umowy: 

Było: 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Przedmiotu Umowy oraz 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek działania lub 

korzystania z eksponatów. 

Jest:  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Przedmiotu Umowy oraz 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek działania lub 

korzystania z eksponatów od okresu obowiązywania niniejszej Umowy do zakończenia 

terminu biegu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

§8 ust. 1 projektowanych postanowień umowy:  

Było: 

1. Odbiory Częściowe są przeprowadzane komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony.  

Jest: 

1. Odbiory Częściowe są przeprowadzane komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony. 

Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Częściowego, a Zamawiający ma prawo 

prowadzić czynności odbiorowe przez 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
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§ 9 ust. 14 pkt. 3) projektowanych postanowień umowy: 

Było: 

3) autorskie prawa majątkowe do wszelkiego oprogramowania stworzonego przez  

Wykonawcę (...) 

Jest: 

3) autorskie prawa majątkowe lub licencje bezterminowe (wyłączne lub niewyłączne) do 

wszelkiego oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę (...). 
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