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Dotyczy: świadczenia usług przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń 

oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz usług transportowych pomiędzy wskazanymi 
lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – 
postępowanie nr DE-WZP.262.1.2017.MG 

 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 2 stycznia 2017 r. na zakup świadczenia usług 
przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach 
użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz 
usług transportowych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym 
Miasta Stołecznego Warszawy, poniżej przekazuję pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz 
z odpowiedzią: 
 
Pytanie nr 1 
„W opisie zadania mowa jest jedynie o ilości przewidywanych roboczogodzin, proszę o podanie 
maksymalnej potrzebnej ilości pracowników (czy w ramach tych 3700 godzin będą potrzebne 2 osoby 
stale, czy np. 10 jednorazowo)?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający szacuje, że maksymalna ilość pracowników jednorazowo nie przekroczy sześciu osób. 
Przy stałych zleceniach będzie to jedna lub dwie osoby. 
 
Pytanie nr 2 
„Czy w podanych lokalizacjach, gdzie odbędzie się wnoszenie i wynoszenie mebli są windy, z których 
można skorzystać?” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
W budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej jest jedna winda towarowa o wysokości 200 cm 
i szerokości 90 cm. Lokalizacja przy ul. Conrada 10 posiada windę. Lokalizacja przy ul. Oleckiej 23 nie 
wymaga użycia windy, ponieważ mieści się na parterze budynku.  

 
Pytanie nr 3 
„Czy i ile jest do przeniesienia cięższych mebli/sprzętów (powyżej 100kg – np. szafy metalowe, sejfy 
itp.)?” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Większość mebli jest o większych rozmiarach jednak nie przekraczają one 100 kg. Jest to głównie 
mienie wyszczególnione w pkt 2 Opisu przedmiotu zakupu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego tj. szafy, stoły, krzesła, biurka, kontenery, regały magazynowe (metalowe), kserokopiarki, 
drukarki itd. 
Zamawiający przewiduje sporadyczny transport cięższych mebli/sprzętów (powyżej 100 kg), o czym 
poinformuje Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 


