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Warszawa, dnia 12 listopada żO20r

doĘczy postępowania nr ZP|OŁ{2aZO
projektu pn.:,,Otwarta Zachęta. Digitalizacja i
udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów ZdchęĘ - Narodowej Galerii Sztuki
oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kodr kultury, animacja i promocja
służqcewykanystaniu i przetwananiu cyfrowych zasabów kultury w celach edukacyjnych,
pn. Kampania informacyjno-promocyjna

naukowych i ttuórczych" w rcmdch Pragramu Operacyjnego Polska Cyfrowa nd lata 2O7+2O2O Oś
Priorytetowa nr 2 ,,E-ddministracja i otwarty nqd" Działanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostępnaść i
użytecznośćinformacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udostępnienie
zasobów kultury", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00"

zamawiaiacv:
Towarzystwo Zachęty §ztuk Pięknych prry Zachęcie
Pl, Małachowskiego 3, 00 - 916 Warszawa
Telefon, telefaks: (022) 556 96 74,www.tzsp.ań.pl

- Narodowej Galerii Sztuki

Do wiadomości
publicznego
postępowanla
zamówienia
uczestnicy
o udzielenie

WYJAśN|ENIEl zMlANA TREŚcl

oGŁoszENlA

W związku z rozdziałem 19 ust. 1 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w postępowaniu

nr
projektu
pn.:,,Otwarta
pn.
Zachęta. Digitalizacja i
ZP/02/ża2a
Kampania informacyjno-promocyjna
udostępnienie polskich zdsobów sztuki współczesnej ze zbiorów ZachęĘ - Narodawej Gaierii Sztuki

oraz budowa nanędzi intormaĘcznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja
służqce wykorzystaniu i przetwananiu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych,
naukowych i twórczych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lgta 2074-2020 Oś
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otanrĘ rzqd' Działdnie nr 2.3 ,Cyfrowa dostępnośći
użytecznośćinformacji sektara publicznego" Poddziałanie nr 2.3.2 ,,Cyfrowe udastępnienie zdsobów
kultury', na podstawie ulnowy o do|inansowanie nr POPC.a2.03.02-@-ffi25/791n'w odpowiedzi
na pytania wykonawców z dnia 9 listopada 2020 roku Zamawiający wyjaśnia co następuje:

PWanie nr 1,
1. Czy konieczne jest wpłacanie drugiego wadium skoro wadium do pierwszego przetargu nie
zostało jeszcze zwrócone? Czy pierwsze wadium może zostać zakwalifikowane jako wktad do
drugiego przetargu?
2. Czy oprocz nowego terminu drugiego przetargu zmieniły się jakieś elementy przetargu?
Przejście jeszcze raz przez kilkadziesiąt stron dokumentacji w tak krótkim czasie jest trudne.
Jeślizmieniły się inne elementy przetargu proszę o wskazanie tych elementów konkretnie. Z

3.

góry dziękuję.

Czy możliwe jest odebranie pierwszej oferty złożonej do poprzedniego przetargu w dniu 10
listopada lub najpóźniej 12 listopada rano?

Biuro projektu
NarDdowa Galeria sztuki
Zachęta
pl. Małachowskiego 3, 00-g16 Warszawa
tel. + 48 22 556 96 00
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Odpowiedź:
Ad. 1 Zgodnie z odpowiedziami z dnia 1O listopada 202O roku Zamawiający wyjaŚnia, że nie ma
koniecznościwptacania drugiego wadium, jednakże niezbędne jest ztożenie stosownego oświadczenia.
Zamawiający umieściłna stronie www.tzsp.art.p| proponowaną jego treść,
Ad. 2 Wszystkie informacje na temat postępowania znajdują się w dokumentacji zamieszczonej na
stronie www.żsp"ant.pl

Ad. 3 Zarnawiająry nie ma możliwościzwrócenia oferą a]bowiern oferty stanowią dokumentację
postępowania.

ZAMAWIAJACY lNFoRMurE. ŹE DoKoNANE MoDYFlAKCIE t WYJAśN|ENIA sĄ WBż/ĘCE DrA
WYKoNAWCóW l sTANoWlA oBoWlAZUJAcA TREśCoGŁo§zENlA.

Biuro projeku
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