Ciechanów, dn.25.03.2020 r.
WZP.271.1.6.2020

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do
Parku Nauki Torus w Ciechanowie”
Szanowni Państwo!
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego
Pytanie Wykonawcy nr 1:
„W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie, wykonanie
i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus
w Ciechanowie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.
Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia przygotowanie kompletnej oraz poprawnej
merytorycznie i technologicznie, nowatorskiej a także zgodnej ze wszystkimi Państwa założeniami
oferty wymaga dużych nakładów pracy, a co za tym idzie również i czasu.
Dodatkowym utrudnieniem w sprawnym, a jednocześnie precyzyjnym i prawidłowym
przygotowaniu oferty, zarówno merytorycznej jak i cenowej, w wyznaczonym czasie jest obecnie
panująca sytuacja, w tym rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia
epidemicznego, co ewidentnie należy traktować jako działanie nieprzewidzianej siły wyższej mającej
bezpośredni wpływ na aspekty funkcjonalne, organizacyjne i techniczne Wykonawców.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do
dnia 10.04.2020 roku.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.04.2020 r.
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ w następującym zakresie:
Treść przed zmianą:
„1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r., o godz. 10:15, w Urzędzie Miasta
Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.”
Treść po zmianie:
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020 r., o godz. 10:15, w Urzędzie Miasta
Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna. Otwarcie ofert
odbędzie się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający
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udostępnia link do strony internetowej, w której każdy z przedstawicieli Wykonawców będzie
mógł uczestniczyć on-line w publicznym otwarciu ofert:
http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/Otwarcie_ofert_ONLINE.html

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 27.03.2020 r. na
dzień 15.04.2020 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.04.2020 r. o godz. 10.15.
Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz.
XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 518808–N–2020 z dnia
09.03.2020 r.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Adrianna Saganek
Sekretarz Miasta
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