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Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców 
 

dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu 
– spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków 
Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza 
w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od 
Wykonawców: 
 
 

 











ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA: 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w treści SOPZ, będącym zał. do SIWZ w ww. 
zakresie.  
 
2. Zamawiający dokona zmiany w treści SOPZ, będącym zał. do SIWZ poprzez dookreślenie ww. 
parametrów. 
 
3. Zamawiający informuje, iż wysokość regałów na poziomie 0 podana jest na rzutach w SOPZ, 
będącym zał. do SIWZ. 
 
4. Zamawiający w dn. 13.05.2020 r. dokonał zmiany w treści SOPZ, będącym zał. do SIWZ poprzez 
dookreślenie ww. parametrów.  Wszystkie parametry dotyczące ww. regałów zawarte są w SOPZ. 
 
5. Zamawiający dokona zmiany w treści SOPZ, będącym zał. do SIWZ poprzez wykreślenie 
dotychczasowo podanej normy i zastąpienie jej nowymi. 
 
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert, gdyż w jego ocenie podany w SIWZ termin 
wyznaczony na 21.05.2020 r., jest wystarczający do wprowadzenia ewentualnych zmian w 
przygotowanych ofertach. (7 dni od dnia zamieszczenie ogłoszenia o zmianie treści SIWZ). 
Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ, obejmujące ww. zmiany zostanie zamieszczone w dn. 
14.05.2020 r., na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
6. Zamawiający informuje, iż wysokość regałów (po dokonanej w dn. 14.05.2020 r. zmianie treści 
SIWZ) jest wyraźnie opisana w SOPZ, będącym zał. do SIWZ. 
  
7. Zamawiający w dn. 13.05.2020 r. dokonał zmiany w treści SOPZ, będącym zał. do SIWZ poprzez 
dookreślenie ww. parametrów.  Wszystkie parametry dotyczące ww. regałów zawarte są w SOPZ. 
  
8.  Zamawiający informuje, iż ww. regały mają być regałami stacjonarnymi. 
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