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WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30.09.2019 r. na dostawę odczynników chemicznych i materiałów 
pomocniczych dla  IUNG PIB w Puławach, w podziale na 15 części zamówienia. 

 
Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, z zachowaniem zasad określonych w art. 469 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu 
Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 
 

Pytanie 1:  (dotyczy zapisu w zaproszeniu pkt. V Warunki stawiane Wykonawcom) 

Zamawiający zapisał :  
 „W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zakupu niedostarczonego towaru w innym miejscu a kosztami zakupu obciąży Wykonawcę. 
Prosimy o korektę zapisu : 
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zakupu niedostarczonego towaru w innym miejscu a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę”. 

Przy obecnym zapisie Zamawiający nie poniósłby kosztów zamówienia. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie 
prośby. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanej przez Wykonawcę zmiany w zapisie w pkt V Zaproszenia, i 

wprowadza modyfikację treści zaproszenia 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

Niniejszym  informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT z 
dnia 30.09.2019 r.  
 

Zmiana dotyczy:  zapisu w zaproszeniu pkt. V Warunki stawiane Wykonawcom 
JEST: 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 
niedostarczonego towaru w innym miejscu a kosztami zakupu obciąży Wykonawcę. 
POWINNO BYĆ 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 
niedostarczonego towaru w innym miejscu a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę. 
 
Pozostałe postanowienia pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 

Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
 

Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego 
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 
 
W załączeniu: 
Zaproszenie do składania ofert– po modyfikacji z dnia 03.10.2019 r. 
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