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WYKONAWCY

Dotyczy przetargu na usługę ochrony Urzędu Statystycznego w Warszawie WAW-w^.2720.30.2019

oopowroŹ nn pwł lE WYKoNAWCY

Zamawia'iący informuje, że W postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zam wienia Wpłynęło
pytanie dotyczące treści slWz' zamaWiający przekazuje Wykonawcom treść pytania Wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

,,Proszę o wyjaśnienie, jakijest termin wykonania usługi."

odpowiedź:

W ogłoszeniu opublikowanym w BzP zmawiający podał:

"n.8) 
ohres, w ht rym realizowone będzie zam wienie lub ohres, na kt ry zostoła zoworta umowa ramowa lub ohres,

na kt ry zostoł ustonowiony dynomiczny system zahup w:
miesiqcoch: 24 lub dniach!'

W slWz zamaWiaiący podał:

,,5 4. Termin v,tyhonania zam wienia (art.36 ust l pkt 4, art 142-143a Pzp)
1, Umowa o udzielenie zam wienia publicznego zostonie zawarta na czos oznoczony.
2. Termin wykonania zom wienio:

1) lJmowa o udzielenie zam wienia publicznego zostanie zawarta no czas oznaczony.
z) Termin wyhonanio zam wienio:24 miesiqce, tj. od dnią 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 rohu." (s.4slwz)

W projekcie umowy zamawiający podał:

"1' IJmowa zostoje zowarta na czas ohreśIony od dnio 1'07.2019 r. do 30.06.2021 r. z zastneżeniem usL 2'
2' Przejęcie przez Wykonawcę świadczenia usług ohreślonych W s 1 UmoW nostqpi w dniu 30 czeMca 2019 r.

o godz. 16:00 na podstawie protokoł w zdawczo - odbiorczych, podpisanych przez przedstawicieli
zamowiajqcego i Wyhonowcy.w treści protokołu zdowczo - odbiorczego opisony zostonie szczeg łowo ston
techniczny pomieszczenia ochrony, wyposażenie oraz znajdujqce się tam mienie Zomawiającego w zahresie
mogqcym mieć znaczenie dla wykonywania Umowy." (E 4 wzoru umowy)

Należy Żatem przyiąć, że umowa zostanie zawarta na 24 miesiące poczynając od 'l tipca 2019 r, z wm,
że protokolarne pftekazanie Óbiektu rozpocznie się o godzinie 16: 00, W dniu 30 czerwca 2019 r. a świadczenie usługi
wynika'iące z realizacji umowy o godzinie 0:01 W dniu 1 lipca 2019 r'
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