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MSP-ZP.2612.4.2023  
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
ORAZ OPISU OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY  

I ZAMAWIAJACEGO ZAWARTEGO WE WZORZE UMOWY 
 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą 
  „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej  
  w Koszalinie”. 

 
 

W związku z prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego z dnia 10.03.2023 r. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą 
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie” 
oraz w związku z wpłynięciem w dniu 14.03.2023 r. zapytania do postępowania Zamawiający 
wyjaśnia, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić wszelkie środki chemii gospodarczej i środki higieniczne na potrzeby realizacji 
umowy.  

W związku z powyższym w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego wprowadzone zostały następujące zmiany: 

1. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca będzie 
używał własnych urządzeń, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych 
do odpowiedniego rodzaju prac, w tym w szczególności odkurzaczy, urządzeń 
zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, froterek, itp. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić wszelkie środki chemii gospodarczej i środki higieniczne 
na potrzeby realizacji umowy na własny koszt.” 

2. W § 7 wykreśla się ust. 2 o treści: 
„Zamawiający zapewni środki chemii gospodarczej i środki higieniczne na potrzeby 
realizacji umowy.” 

3. § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zmiana Pracownika nadzorującego lub innych danych, o których mowa w ust. 4,  
nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o dokonaniu zmian, w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia 
tych zmian.” 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert w związku z wprowadzonymi 
zmianami. Wzór umowy po wprowadzonych zmianach stanowi załączniki do niniejszej 
informacji. 
 
 
 
 

 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 
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