
 

 
 

 
 

PAO/X/MS/117/2018      

Warszawa, 23 lipca 2018 roku 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: zamówienia na zapewnienie sal konferencyjnych z wyposażeniem dla Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej (znak zamówienia: 13/usł./2018). 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy dotyczące zamówienia na zapewnienie sal konferencyjnych 

z wyposażeniem dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Poniżej pytania wraz 

z odpowiedziami Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„Czy NAWA zgadza się, by Istotnych Postanowieniach Umowy w Par 3 ust 2 wpisać 

w wykropkowane miejsce "90 dni"?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 2: 

„Czy NAWA zgadza się, by w Istotnych Postanowieniach Umowy w Par 7 ust 6 – zmienić zapis: 

"W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników w ramach poszczególnych spotkań będzie 

niższa niż liczba zaplanowanych uczestników o co najmniej 40%, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od organizacji spotkania, jednak nie później niż 7 dni od wyznaczonego 

i zaakceptowanego terminu spotkania. W przeciwnym wypadku, Wykonawcy będą przysługiwały 

roszczenia do wynagrodzenia za zorganizowanie spotkania." 

na zapis: 

"W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników w ramach poszczególnych spotkań będzie 

niższa niż liczba zaplanowanych uczestników o co najmniej 40%, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od organizacji spotkania, jednak nie później niż 30 dni od wyznaczonego 

i zaakceptowanego terminu spotkania. W przeciwnym wypadku, Wykonawcy będą przysługiwały 

roszczenia do wynagrodzenia za zorganizowanie spotkania." 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 3: 

„Czy NAWA zgadza się, by w Istotnych Postanowieniach Umowy w Par 10 ust 1 zapis: 

"Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym przez Zamawiającego podmiotom, 

pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy." 

zmienić na zapis: 

"Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym przez Zamawiającego podmiotom, 



 

 
 

pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy, w celu kontroli 

zgodności z ofertą i wymaganiami zamówienia oraz w zakresie, który jest niezbędny do takiej 

kontroli." 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i ofert nie ulega przedłużeniu.  

 


