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Rybnik, dnia 7 października 2019 r.
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Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
W odniesieniu do prac objętych zamówieniem, a ze względu na:
	charakter realizacji, wymagający licznych prac w obszarze prototypowania nietypowych stanowisk interaktywnych, w tym mechatronicznych,

obszerność materiału edukacyjnego opracowania
różnorodność wymaganych rozwiązań technicznych, wymagających zamawiania komponentów z długim terminem dostaw, w tym elementów możliwych do wykonania przez unikatowe pracownie warsztatowe (np. wykonanie w pełni funkcjonalnej repliki drugiej protezy ręki niemieckiego rycerza – stanowisko R14)
wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31 września 2020 r.
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do 31 września 2020 r.
UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi terminu realizacj zamówienia Zamawiający wprowadza zmiany we wzorze umowy:
było:
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 maja 2020 r.

jest:
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 września 2020 r.

Zamawiający zmodyfikował również formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć na nowym, poprawionym formularzu ofertowym.

Pytanie 2: 
Czy w czasie realizacji zamówienia będą pełnione nadzory autorskie?
Odpowiedź 2: 
W trakcie realizacji zamówienia będzie pełniony nadzór autorski.

Pytanie 3: 
Czy obudowa tomografu komputerowego w stanowisku O1 musi pochodzić z oryginalnego urządzenia, czy też może zostać wykonana technikami scenograifcznymi?
Odpowiedź 3: 
Dla Zamawiającego najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie obudowy tomografu pochodzącego z demontażu, tj. oryginalnej obudowy urządzenia O1, natomiast dopuszczalne jest również wykonanie tej obudowy technikami scenograficznymi, pod warunkiem odwzorowania oryginalnego wyglądu tego urządzenia.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23.10.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 
23.10.2019 r. o godz. 11:00 w sali 213.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 172-420051. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

