
Poznao, dnia 28.11.2019 r. 

 

Zapytania do treści SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii 

Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 

15/AM/2019. 

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówieo publicznych uprzejmie zawiadamia, że w dniach 27-28.11.2019 r. wpłynęły następujące 

pytania do treści SIWZ. 

Pytanie 1 

W związku z ogłoszeniem: Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza w części 1 – Dostawa 

akordeonu koncertowego guzikowego – 1 szt., instrument o wadze 15,5 kg, wysokości 46,5 cm oraz 

wyposażenie w pokrowiec  firmy Soundwear. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza dla instrumentów o skali większej niż wymagana i ilości dźwięków większej 

niż 61 podniesienie ciężaru do ok. 16 kg i wysokości do ok. 47 cm. 

 

Pytanie 2 

Pytanie do części 12 postępowania. Zamawiający w SIWZ postępowania 15/AM/2019 w załączniku nr 

5 będącym opisem przedmiotów zamówienia w jego punkcie12. Częśd 12 zamówienia: Zestaw 

perkusyjny  Jazzowy – 1 zestaw, w opisie danych technicznych zawarł taki zapis: kolor zewnętrzny: 

Vintage Natural, Red Autumn. W związku z brakiem dostępności na rynku europejskim zawartych 

opisów kolorów zestawów perkusyjnych (Vintage Natural, Red Autumn), czy zamawiający dopuści do 

oceny jakościowej zestaw perkusyjny spełniający wszystkie wymagane parametry i dane techniczne, 

spełniający również wszystkie wymagane dla zestawu charakterystyki brzmieniowe zawarte w opisie 

dla części 12 zamówienia, ale z jednym dostępnym kolorze, to jest WLN WALNUT. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki jako mniej istotnego parametru zestawu perkusyjnego-

jazzowego, pod warunkiem spełniania przez oferowany instrument wszystkich pozostałych wymogów 

specyfikacji. 

 

Pytanie 3 

Piszę w sprawie zamówieni a publicznego, konkretnie chodzi o częśd 10 zamówienia – wzmacniacz 

basowy. Dystrybutor poinformował mnie, że niestety wybrany wzmacniacz został wyprzedany i czas 

oczekiwania na następny egzemplarz wydłużył się do kooca bieżącego roku, miedzy innymi ze 

względu na to, że dane modele są ręcznie produkowane we Włoszech. W związku z tym kieruję 

zapytanie czy istnieje jakakolwiek możliwośd przedłużenia terminu dostawy na częśd nr 10 

zamówienia do kooca roku 2019. 



Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia w dniach liczonych od dnia zawarcia umowy, 

konkretnie 15 dni.  Zamawiający nie może twierdząco odpowiedzied na zadane pytanie, ponieważ 

zawarcie umowy poprzedzone jest procedurami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówieo 

publicznych. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia sposobu określenia terminu realizacji 

zamówienia, tj. pozostaje 15 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

Zamawiający ponadto informuje, że nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Otrzymują: 

Wykonawcy, którzy przekazali zapytania do treści SIWZ. 

 

Zamieszczono:  

Strona internetowa Zamawiającego www.amuz.edu.pl  

 

 

Kanclerz 

Marcin Elbanowski 

http://www.amuz.edu.pl/

