
 
Zakopane, 27.05.2022 r.  

ADM 270-3/2022  

 

Wykonawcy, ubiegający się o udział  

w przedmiotowym postępowaniu 

 

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

nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości przekraczającej kwotę, o 

której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w 

budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt 

aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego” w ramach projektu pod 

nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w 

Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach 

poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ” w zakresie: 

1. pkt 12.1 SWZ: 

 

Jest: 

Wykonawca jest związany ofertą w okresie od dnia 27.05.2022 r. do dnia 25.07.2022 r., przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.07.2022 r., przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

2. pkt 14.1 SWZ: 

 

Jest: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2022 r. godz. 12:30 za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w pkt.10.2 b) SWZ. 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r. godz. 09:30 za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w pkt.10.2 b) SWZ. 

 

3. pkt 15.1 SWZ: 

 



 
Jest: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2022 roku o godz. 12:30. 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2022 roku o godz. 09:40. 
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