
   Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego 

przeprowadzenia mienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz utylizacji zużytych 

składników majątkowych Zamawiającego. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytania od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 

kompleksowego przeprowadzenia mienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz utylizacji 

zużytych składników majątkowych Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 2:  

„Jaki jest konkretny termin wykonania prac dot. zarówno przeprowadzki, jak i utylizacji ??? Chodzi 

o to, w jakim czasie - ilość dni i godzin przewidujecie Państwo na wykonanie usług. W zapytaniu nic 

nie ma ntt... IV lub I kwartał - tzn. 3 miesiące ??? Proszę doprecyzować...” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Przeprowadzka oraz utylizacja będą jednorazowymi wydarzeniami związanymi ze zmianą siedziby 

Zamawiającego, które mogą być realizowane w osobnych terminach. W związku z faktem, że nowa 

siedziba nie jest jeszcze gotowa do odbioru, nie jest możliwe określenie konkretnej daty 

kalendarzowej przeprowadzki oraz utylizacji mienia Zamawiającego.  

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie 14 dni od zgłoszenia 

zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że będzie zorganizowana 

jedna przeprowadzka do nowej siedziby NAWA przy ul. Polnej 40 w IV kwartale 2017 lub I kwartale 

2018 r. 

 

 

Pytanie nr 3:  

„Polisa OC w końcu na 300 tyś., czy na 100 tyś. ? W zapytaniu jedno, a w Umowie drugie...” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 29 listopada 2017 r. Zamawiający wskazał, że 

Wykonawca ma być ubezpieczony lub w przypadku nie posiadania ubezpieczenia i wyboru jego oferty 

jako najkorzystniejszej zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC działalności 

przeprowadzkowej) na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto, przed zawarciem umowy. 

 

Pytanie nr 4:  

„Czy usługi mają być realizowany tylko i wyłącznie w soboty i niedziele od 10 ej do 16 ej ? Czy 

również w tygodniu ? Jeśli tak, to w jakich godzinach ? 

I wreszcie kiedy i w jakich przypadkach dłużej niż do 16 ej ???” 



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działań Zamawiającego, wymagane jest aby usługa 

przeprowadzki odbyła się jednorazowo w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 16.00, jak również 

w wyjątkowych przypadkach w godzinach późniejszych. Wyjątkowe przypadki dotyczą sytuacji, 

w których z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, 

przeprowadzka nie zakończy się do godziny 16:00.  

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.  


