Warszawa, dna 12 listopada 2021 r.
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
ul. Warszawska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
Wszyscy Wykonawcy
ZP.2.2021.1
2021/BZP 00252279/03

Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż sprzętu
multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej (w organizacji)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający,
działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U . 2021 r. poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp”, przedłuża termin składania ofert oraz
zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Załącznik nr 2a do SWZ poz. 3
Było:

3.

4

umożliwia konwersję sygnału SDI na HDMI w
rozdzielczościach SD, HD, i Ultra HD z jednoczesnym
zeembedowaniem audio do HDMI, AES/EBU lub
zbalansowanego sygnału analogowego.
konwerter sygnału
Porty wejścia: 2 x SDI
HDMI do SDI
porty wyjścia: 1 x SDI (loop), 1 x HDMI, 2 x 6.3 jack (w tym
1 z AES/EBU)
zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12V (w zestawie)
Gwarancja producenta min. 36 msc

Jest:

3.

4

konwerter sygnału
HDMI do SDI

umożliwia konwersję sygnału HDMI na 6G SDI w
rozdzielczościach SD, HD, i Ultra HD z jednoczesnym
zeembedowaniem audio do HDMI, AES/EBU lub
zbalansowanego sygnału analogowego.
Porty wejścia: 1 x HDMI
porty wyjścia: 2 x SDI
zasilanie: zewnętrzny zasilacz 12V (w zestawie)
Gwarancja producenta min. 36 msc

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert
wprowadzając następujące zmiany w treści § 9, § 11 i § 12 SWZ:
§ 9 ust. 1 SWZ
było:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do
dnia 11.12.1021 r.”

jest:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do
dnia 16.12.2021 r.”
§ 11 ust. 2 SWZ
było:
„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2021 r. do godziny 17:30.”
jest:
„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2021 r. do godziny 17:30.”
§ 12 ust. 1 SWZ
było:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r., godz. 18:00.”
jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 18:00.”.
Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego
postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

