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Płock, dnia 16.06.2021 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Zakup i montaż instalacji klimatyzacji
w budynku Płockiej Galerii Sztuki w Płocku jednostka ewidencyjna: 146201_1 –
Płock obręb: 8 – Śródmieście ul. Sienkiewicza 36 działka nr ew. 501/1 i 501/2 etap I.
Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 2019 ze zm) przekazuje pytania, które
wpłynęły w dniu 16.06.2021 roku, udziela odpowiedzi oraz na podstawie
art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje stosownych zmian SWZ w
zakresie terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert, tj:
Zapytania
1. Proszę o potwierdzenie, że w 1 etapie wykonujemy tylko dostawę i montaż 9 szt
klimatyzatorów do sali wystawowej.
Ad 1
W zakresie I etapu zgodnie z OPZ jest wykonanie instalacji klimatyzacji w salach
wystawienniczych parteru i piętra wraz z odpowiadającymi jednostkami zewnętrznymi.
2. Proszę o informację czy wykonujemy całą rozdzielnię uzbrojoną dla sali wystawowej
i pom biurowych czy tylko dla sali wystawowej?
Ad 2
Wykonawca ma wykonać całą kompletną rozdzielnię zgodnie z projektem oraz wszystkie
instalacje elektryczne zgodnie z projektem.
3. Proszę o informację czy zabudowujemy płytą gk urządzenia kasetonowe tak jak są
obecnie istniejące?
Ad 3
Nowe urządzenia kasetonowe zabudowujemy w sposób zbliżony do obecnie istniejących
zabudów, które zostały zaakceptowane przez Użytkownika.

4. Proszę o informację czy tam gdzie będą trudności przejść z instalacją w zabudowach
czy Wykonawca będzie mógł zastosować koryta instalacyjne koloru białego.
Ad 4
Zamawiający ze względu na specyfikę użytkowania budynku nie przewiduje zastosowania
koryt instalacyjnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia
ofert oraz termin związania ofertą dokonując stosownych zmian SWZ:
- ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.07.2021 roku.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
- ROZDZIAŁ XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI
NA OGŁOSZENIE pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2021 roku do godz. 10.00 za pośrednictwem
Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 roku o godz. 10.15.
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