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Białystok, dn. 16-04-2021 r.  

 

 

DAF.261.34.2021 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. „Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz 

restauracji w Muzeum Pamięci Sybiru” 

 

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1  

Zapytanie dotyczące rozdzielni kelnerskiej umywalki (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza umywalkę 

ze stali nierdzewnej.  

Zamawiający dopuszcza zmianę w proponowanym przez Wykonawcę zakresie tj. umywalka może 

być wykonana ze stali nierdzewnej.  

 

Pytanie 2   

Brak zasilania wody do umywalki (wz, wc), natomiast przygotowany odpływ jest zbyt wysoko na  

ok. 80 cm, a powinien być na 50 cm od posadzki.  

Zamawiający wyjaśnia, iż do czasu montażu zlewu w rozdzielni kelnerskiej zostanie wykonany 

odpływ na wysokości wymaganej przez przepisy prawa, natomiast doprowadzenie wody 

pozostaje po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji do 8 tygodni?  

 
Pytanie 4 

Pytanie dotyczy zapisów SIWZ rozdział IV – Zwracamy się z prośbą u wydłużenie terminu realizacji 

umowy z 6 tygodni do 8 tygodni. Nasza prośba podyktowana jest dużym zakresem prac związanych z 

pracami elektrycznymi, a także z wydłużonymi terminami dostaw na towary w zawiązku z sytuacją 

panującą w kraju i na świece zawiązaną z COVID-19. 

 

W odpowiedzi na pytanie nr 3 i 4  

Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 

22.04.2021 r. do godziny 12.00.  
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Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w powadzonym postępowaniu w następującym zakresie :   

 

1. Rozdział IV – Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 8 tygodni od 

daty zawarcia umowy – dotyczy Części I i Części II zamówienia. 

 

2. Rozdział VII ust. 1:  

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni  

tj. do dnia 21 maja 2021 r. 

 

3. Rozdział XIII ust. 2:  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 

2021 r.  do godz. 12.00 

 

4. Rozdział IV ust. 1:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 r., o godzinie 12.30. 

 
Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają 

zmianie. Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców  

z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.    
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