Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar,
związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.5.2.2020

Kraków, dnia 3 sierpnia 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie
wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar, związanych realizacją
Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla
Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany
zakres przedmiotowy.
Pytanie 6:
w Ogłoszeniu o zamówieniu na stronie 5 w punkcie IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału jest podana data 26/08/2020, natomiast w punkcie IV.2.7) Warunki
otwarcia ofert widnieje data 26/08/2020 w tekście jest zdanie "Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
w dniu 6 sierpnia 2020 ..."
Rozumiem, że obowiązująca data to 26/08/2020.
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, iż w pkt IV.2.7) w tekście jest oczywista omyłka pisarska i potwierdza,
iż otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.08.2020r. o godz. 10:05 za pośrednictwem
Platformy w siedzibie Teatru Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, pokój nr 1.
Stosowana zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.
Ponadto Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy, gdyż termin
realizacji zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni, dlatego też § 3.
Termin i warunki dostawy ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:
„1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
tj. do dnia....................................... .”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz
poprawa treści umowy, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres
i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu
składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert
nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają
bez zmian.
Z poważaniem,

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202008-03 10:45
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