
   Warszawa, dnia 29 listopada 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 

zapytanie 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 1:  

„czy jest możliwe złożenie oświadczenia, że w przypadku wybrania naszej firmy do przedmiotowej 

usługi dostarczymy przed wykonaniem usługi polisę OC /wskazanie – przeprowadzki/  

na kwotę 300,000 PLN ? Na chwilę obecną posiadamy polisę na 100,000 PLN. Nie widzę potrzeby 

zwiększania tej kwoty jeśli nie będzie to zasadne.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji 

warunków udziału w postępowaniu. Rozdział III ust. 3 zapytania otrzymuje brzmienie: 

„3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 

Wykonawca jest 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 

z Zamawiającym. W przypadku nie wykupienia ubezpieczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca 

uchyla się od zawarcia umowy i Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny”. 

 

Rozdział IV ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie  

„2) kopii opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia (OC działalności przeprowadzkowej) lub oświadczenia 

o zobowiązaniu się do wykupienia ubezpieczenia w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako 

najkorzystniejszej”. 

Równocześnie Zamawiający poprawia wartość polisy określoną w § 3 ust. 3 Istotnych 

postanowień umowy na kwotę 300 000,00 zł. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.  


