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Warszawa, dnia 01 października  2019 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zamówienia publicznego na Organizację dwudniowej konferencji z okazji dwulecia NAWA . 

(Znak sprawy 13/usł./2019 ) 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego na organizację dwudniowej konferencji z 

okazji dwulecia NAWA .  Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 14: 

„biorąc pod uwagę Państwa odpowiedzi na nasze pytania oraz wiele nieścisłości w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia trudno jest wycenić usługę rzetelnie, a jednocześnie zrealizować zamówienie bez 

większego ryzyka, na poziomie jaki i my wykonawcy chcemy zapewnić. Poniżej przedstawiam kilka 

nieścisłości, które powinny być wyjaśnione, a które wypływają na cenę. 

Realizacja Gali w dużej Auli Politechniki - ustawienie 200-250 krzeseł (teatralnie) sprawi, że  duża 

część sali będzie nie zagospodarowana. Pojemność tego dziedzińca jest o dużo większa. Czy 

wykonawca ma zadbać o zagospodarowanie przestrzeni, czy pozostawić to w naturalnym porządku 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

 Wykonawca nie musi zadbać o zagospodarowanie przestrzeni.  

 

Pytanie nr 15: 

„Produkcja tabliczek PCV o grubości 12 mm - niestety taka grubość to surowiec, który trzeba zamówić 

indywidualnie pod zlecenie, to koszt 8 razy większy niż zamówienie standardowych pianek 3 lub 5 

mm.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby tabliczki PCV, o których mowa w pytaniu mogły być o grubości pianek 

od 3  do 12 mm, wg. wyboru Wykonawcy, tj.  Wykonawca może zaoferować ww. tabliczki o grubości 

pianek 3 mm lub 5 mm lub o grubości wskazanej w SOPZ.   

 

Pytanie nr 16: 

„Realizacja cateringu - czy catering może być wnoszony w trakcie Gali. Catering będzie wystawiony na 

tej samej powierzchni co Gala.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

W trakcie Galii Wykonawca może dokładać jedzenie, ale nie może rozstawiać sprzętu.   

 

Pytanie nr 17: 

„Czas na montaż i demontaż - czas montażu jest zawsze dłuższy, niż demontażu. Ważne jest, aby 

konsultować ten czas z wykonawcami.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 



 

 
 

W pierwszym dniu Galii  Wykonawca na montaż ma 7 h, a na demontaż 7 h. W drugim dniu Galii  

Wykonawca na montaż ma 3 h, a na demontaż 4 h.  

 

Pytanie nr 18: 

„Warto w Opisie Przedmiotu Zamówienia dookreślić warunki, wskazać zdjęcia sal, w których mają się 

odbyć wydarzenia, nie mam wówczas nieścisłości, o których piszemy.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Sala jest ogólnodostępna, zostawiamy wykonawcom przeprowadzenia rozeznania.  

 

 

Uwaga generalna: Jeżeli w odpowiedziach na pytanie Zamawiający modyfikował jakiś zapis, zapis ten 

ulega modyfikacji we wszystkich częściach Ogłoszenia (np. modyfikacja zapisu w Istotnych 

postanowieniach umowy wprowadza analogiczną zamianę w Opisie przedmiotu zamówienia).  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma z odpowiedziami, zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

 


