
 

Kielce, dnia 04 maja 2021 r.  
Znak postępowania: MWKDIZ.271.3.2021 
 

Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

w postępowaniu znak: MWKDIZ.271.3.2021 

 
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie, pn.: „Wydruk plakatów, 
plansz, baneru, mapy zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” 
 

dot. udzielenia odpowiedzi na pytania (II) oraz zmiany treści SWZ(II)  

Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający, nawiązując do przesłanych przez Wykonawcę pytań o niżej 
cytowanej treści, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Katalog po którym boku będzie klejony?  

Odpowiedź nr 1: 

Katalog będzie klejony po dłuższym boku czyli 21cm. 

Pytanie nr 2: 

Wydawnictwo. Czy łącznie będzie 204 stron 

W tym 184 kolor 4+4;  

16 druk 1:1 

4 okładka druk 1:1 

Odpowiedź nr 2: 

Wydawnictwo będzie miało zgodnie z zapisami Rozdział IV pkt 2.18 SWZ: 

Wkład łącznie 200 stron w tym 184 strony kolor (1+1) i 16 stron kolor (4+4) 

 

Ze względu na fakt, iż Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, 
o którym mowa w art. 284 ust. 2 na podstawie dyspozycji art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dokonuje 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2021 r., o godz. 09:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 09:30.  

W związku z tym:  

- w SWZ, Rozdział XV, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj.  

do dnia 05.06.2021 r. „ 
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- w SWZ, Rozdział XVII, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz. 
09:00” 

- w SWZ, Rozdział XVIII, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godz. 09:30” 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

                   DYREKTOR  MUZEUM 
                          Tadeusz Sikora 
                                    (-) 

  

 


