
Gdańsk, dnia 01.07.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie  
o zmianie treści zaproszenia do złożenia oferty na dostawę środków czystości  
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 
2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści zaproszenia do 
złożenia oferty na dostawę środków czystości. 
Zapytanie dotyczyło niżej wymienionych kwestii. 
 
ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Nawiązując do przedmiotowego postępowania poniżej pytania: 
1) Wzór umowy  par.3 ust.1. Zgodnie z  zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 
równości stron umowy, zwracamy się z prośbą  o doprecyzowanie zapisu: " (...) w terminie do 3 
dni licząc od momentu złożenia zamówienia" poprzez zapis: " (...) w terminie do 3 dni roboczych 
(poniedziałek - piątek) licząc od momentu złożenia zamówienia". 
2) Wzór umowy  par.6 ust.5. Zgodnie z  zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 
równości stron umowy, zwracamy się z prośbą  o doprecyzowanie zapisu: "(...) w terminie 48 
godzin od momentu złożenia reklamacji" poprzez zapis: "(...) w terminie 48 godzin w dni robocze 
(poniedziałek-piątek) od momentu złożenia reklamacji".  
3) Wzór umowy  par.7 ust.1. Zgodnie z  zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 
równości stron umowy, zwracamy się z prośbą  o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1 % (...)" na 
zapis: "(...) w wysokości 0,5 % (...)". 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający informuje, że zmienia treść wzoru umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 
Poniżej treść zapisów po zmianie. 
par.3 ust.1 po zmianie: 
„1. Dostawa towaru wymienionego w § 2 niniejszej umowy następować będzie sukcesywnie w 
okresie trwania umowy, na podstawie poszczególnych zamówień, w terminie do 3 dni roboczych 
(poniedziałek-piątek) licząc od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca dostarcza towar do 
siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane:  



- Dział Administracyjno-Gospodarczy (ul. Łąkowa 1-2, budynek „A” pokój nr 107),  
- Dom Studenta nr 1 (Plac Wałowy 15 A),  
- Dom Studenta nr 2 (ul. Łąkowa 1-2),  
- Dom Muzyka (ul. Łąkowa 1-2),  
w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00. Zamówienie może nastąpić drogą elektroniczną, faksem 
lub telefonicznie.” 
 
par.6 ust.5 po zmianie: 
„5. W razie reklamacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest wymienić towar na 
wolny od wad w terminie 48 godzin w dni robocze (poniedziałek-piątek) od momentu złożenia 
reklamacji.” 
 
par.7 ust.1 po zmianie: 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% od wartości 
niezrealizowanej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru w terminie 
umownym licząc od momentu złożenia zamówienia lub takiego opóźnienia w dostawie towaru o 
właściwej jakości.” 
 
 
 


