
 

 
 

 
 

PAO/X/MS/119/2018      

Warszawa, 24 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 4: 

„Czy NAWA zgadza się na wprowadzenie następujących zmian do Istotnych Postanowień Umowy? 

1. Dodatnie do par. 3 ustępu 5 o następującej treści: 

W przypadku, gdyby wskazany przez Zamawiającego termin spotkania wypadał w datach, gdy 

Wykonawca ma inne zobowiązania odnośnie dostępności obiektu lub obiektów, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zaproponowanie innego, bliskiego terminu spotkania. O ile termin nie będzie 

odległy o więcej niż 7 dni od wskazanego przez Zamawiającego, takiej zmiany terminu nie traktuje 

się jak naruszenia Umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Do Paragrafu 3 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

W przypadku, gdy w dniu składania rezerwacji przez Zamawiającego  wskazany przez 

Zamawiającego termin spotkania wypada w datach, gdy Wykonawca ma inne zobowiązania 

odnośnie dostępności obiektu lub obiektów, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zaproponowanie 

innego, bliskiego terminu spotkania. O ile termin nie będzie odległy o więcej niż 7 dni od 

wskazanego przez Zamawiającego, takiej zmiany terminu nie traktuje się jak naruszenia Umowy. 

 

Pytanie nr 5: 

„Dodanie do par. 6 ust. 2 następującego zdania: 

Niemniej, Zamawiający nie będzie wstrzymywał udzielenia takiej zgody bez uzasadnionych 

wątpliwości odnośnie rzetelności podwykonawcy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 6: 

„Dodanie do par. 6 ustępu 5 o następującej treści: 

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdyby nie był w stanie świadczyć usług na 

jej podstawie w wyniku działań siły wyższej albo na skutek zerwania współpracy z 

podwykonawcami wskazanymi w ofercie. 



 

 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 7: 

„Czy NAWA zgadza się, by w „Części II – sale konferencyjne typu B” – zamienić specyfikację sal z 

planowanego spotkania numer 6 z „150 osób (1 sala na 150osób + 3 sale warsztatowe po 50- 

osób)” na „150 osób (1 sala na 150 osób + 3 sale warsztatowe po 50- osób) przy czym sala na 150 

osób może składać się ze składowych sal warsztatowych. Sale będą przearanżowane w trakcie 

spotkania zgodnie z agendą” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

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

 

Pytanie nr 8: 

„Czy NAWA zgadza się, by dokonać następujących zmian w „OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU NA 

USŁUGI SPOŁECZNE”? 

1. W Rozdziale VI. Warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy, ustęp 

2 punkt 3) „zdolność techniczna lub zawodowa, dotyczy części I” zmienić zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi związane z najmem sal 

konferncyjnych (obejmujące najem sal wraz z zapewnieniem obsługi technicznej – nagłośnienie, 

rzutnik, sprzęt komputerowy), które świadczone były sukcesywnie (zamówienie okresowe przez 

okres minimum 2 miesiące), a ich zrealizowana wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto. 

Zamawiający pod pojęciem usługi rozumie jedną umowę z jednym podmiotem.” 

na zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi związane z najmem sal 

konferencyjnych (obejmujące najem sal wraz z zapewnieniem obsługi technicznej – nagłośnienie, 

rzutnik, sprzęt komputerowy), które świadczone były sukcesywnie (zamówienie okresowe przez 

okres minimum 2 miesiące), a ich zrealizowana wartość wyniosła co najmniej 20 000,00 zł brutto. 

Zamawiający pod pojęciem usługi rozumie jedną umowę z jednym podmiotem.” 

1. W Rozdziale VI. Warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy, ustęp 

2 punkt 3) „zdolność techniczna lub zawodowa, dotyczy części II” zmienić zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi związane z najmem sal 

konferncyjnych (obejmujące najem sal wraz z zapewnieniem obsługi technicznej – nagłośnienie, 

rzutnik, sprzęt komputerowy), które świadczone były sukcesywnie (zamówienie okresowe przez 

okres minimum 2 miesiące), a ich zrealizowana wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto.” 



 

 
 

na zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi związane z najmem sal 

konferncyjnych (obejmujące najem sal wraz z zapewnieniem obsługi technicznej – nagłośnienie, 

rzutnik, sprzęt komputerowy), które świadczone były sukcesywnie (zamówienie okresowe przez 

okres minimum 2 miesiące), a ich zrealizowana wartość wyniosła co najmniej 20 000,00 zł brutto.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

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

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, Zamawiający przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert. 

 

Przedłużony termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert 

nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 35 lipca 2018 r. godz. 11:30. 

 


