
Warszawa, dna 1 grudnia 2021 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.3.2021.1 

Nr ogłoszenia 2021/S 223-587342 

 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja wystawy stałej w 

Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), 

produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy”, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U . 2021 r. poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosków o 

wyjaśnienie treści wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego: 

Pytanie 1: 

Po zapoznaniu się ze SIWZ postępowania nr ZP.3.2021.1 Wykonawca zwraca się z prośbą, o 

udostępnienie wizualizacji pozostałych elementów ekspozycyjnych, ponieważ pomogą one w 

przygotowaniu rzetelnej oferty oraz uniknięciu błędów w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wizualizację elementów 

ekspozycji składającą się z następujących plików: „210920_Ostrów M_Aranżacja” oraz 

210926_Ostrów M_Multimedia.  

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść § 4 ust. 2 pkt 1 

SWZ dopisując: 

g) 210920_Ostrów M_Aranżacja 

h) 210926_Ostrów M_Multimedia.  

 

Pytanie 2:  

-czy Zamawiający dysponuje zdjęciami, które mają się znaleźć na ściankach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje zdjęciami, które będą prezentowane na wystawie. 

 

Pytanie 3 

-czy Zamawiający dysponuje tekstami do grawerowania i drukowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje tekstami do grawerowania i drukowania.  



Pytanie 4 

-czy po stronie Wykonawcy leży dostarczenie strojów oraz makiet, które mają się znaleźć w 

gablotach? 

 

Odpowiedź: 

Makiety i stroje prezentowane w gablotach zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o udostępnienie rzutów kondygnacji, na których znajdują się elementy będące w zakresie 

zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wizualizację elementów 

ekspozycji będących w zakresie zamówienia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie 6 

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przetargu pn. "Realizacja wystawy stałej 

w Muzeum –Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż 

elementów scenografii i oświetlenia wystawy Numer referencyjny: ZP.3.2021.1 

Po przejrzeniu dokumentacji, stwierdzamy, iż brakuje rzutów pomieszczeń. W związku z tym prosimy 

o udostępnienie rzutów kondygnacji, na których znajdują się elementy będące w zakresie zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 1 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ 

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


