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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244800-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez
2022/S 089-244800

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-210067)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r.
Numer referencyjny: 3/BP/WM/GP/POPT/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny w 2022 r.” i obejmuje w szczególności wykonanie następujących Zadań:
Zadanie nr 1 – Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w 2022 r. na terenie kraju 
w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020 (Oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie, działanie 1.2. Wsparcie stanowisk pracy);
Zadanie nr 2 – Obsługa spotkań międzynarodowych organizowanych w 2022 r. przez Główny Urząd 
Statystyczny na terenie kraju;
Zadanie nr 3 – Kompleksowa organizacja i obsługa cateringu podczas konferencji Rządowej Rady 
Ludnościowej organizowanych w 2022 r. na terenie Miasta Stołecznego Warszawy;
Zadanie nr 4 - Kompleksowa organizacja i obsługa cateringowa jednej dwudniowej Narady Kadry Kierowniczej 
Służb Statystyki Publicznej na terenie Warszawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-210067

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SWZ.
3. Zatrudnienie na umowę o pracę - pkt 3.6 SWZ.
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zw. z post. o udz. zam. publ. (pkt 1.16 SWZ). Zasady 
zachowania pouf. danych i inf. (pkt 1.17 SWZ).
5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektr.j pod. kwalifi. podpisem elektronicznym, za 
pośrednictwem platf.dost.j pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 ustawy. Zamawiający przewid. wykluczenie wykon. na 
podst. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4–8 i pkt 10 ustawy.
7. Zamawiający przed udz. zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
nast.podmiot. środ. dowodowych – pkt 9.8 SWZ.
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego - sporządz. nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kap. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w postęp., albo oświadczenie o 
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przynależności do tej samej grupy kapit. wraz z dok. lub infor potw. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. 
do udziału w post. niezależnie od innego wykon. należącego do tej samej gr. kap.;
3) zaświad. właściwego naczel. urzędu skarb. wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złoż. potwierd., że 
wykon. nie zalega z opłac. podat. i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...);
4) zaświad. albo innego dok. właściwej teren. jedn. organ. ZUS lub właściwego oddziału region. lub właściwej 
plac. teren. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ. potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezp. społ. i zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego 
złoż. (...).;
5) odpisu lub infor. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wym. 
wpisu do rejestru lub ewidencji sporz. nie wcześniej niż 3 m-ce przed złoż.; 6) oś. Wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie pod. wykluczenia z postęp. 
wskaz. przez Zam., o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10 ustawy;
7) dowodów potw. spełnienie warunków udziału w postęp. w zakresie doświadczenia, określających czy 
wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, zamówienie zostało wykonane lub jest wykon. 
należycie,(...);
8) informacji z banku lub spółdz. kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wyk. posiada rachunek, potw. 
wysokość posiad. środ. finansowych(...), wyst. w okresie nie wcześn. niż 1 m. przed upływem ter. skł. ofer
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SWZ).
8. Wadium: 6.000,00 PLN.
9. ZNWU – 5 % wartości umowy z VAT. 10. W przedmiotowym post komu. między zam.a wykon., szczegółowo 
określona w pkt 10 SWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:
1) platf. zakupowej zam., zwanej dalej „platformą”, dost. pod adr. (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl); 2) 
poczty elektronicznej.
11. W przed. postęp. złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platf. dostęp. pod adres. (http://zamowienia-
gus.ezamawiajacy.pl).
12. Zam. wymaga przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy w formie elektronicznej kopii polisy 
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł
Powinno być:
1. Zamaw. przewid.stos. proced., określ.w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Klauzula społ. – pkt 3.4 SWZ, klauzula środow. – pkt 3.5 SWZ.
3. Zatrudnienie na umowę o pracę - pkt 3.6 SWZ.
4. Klauzula infor. z art. 13 RODO w celu zw. z post. o udz. zam. publ. (pkt 1.16 SWZ). Zasady zachowania pouf. 
danych i inf. (pkt 1.17 SWZ).
5. Ofertę należy złożyć pod ryg nieważności w postaci elektr.j podpisanej kwalifi. podpisem elektron., za po platf. 
dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
6. Zamaw. wykluczy Wykon. zgodnie z art. 108 ustawy oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
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Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz narod (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) pkt. 8.1 SWZ. Zamaw. przewid. 
wyklucz Wykon. na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4–8 i pkt 10 ustawy - pkt 8.2 SWZ.
7. Zamaw. przed udziel. zamów.wezwie Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złoż. następ. 
podmiot. środ. dowod. – pkt 9.9 SWZ.
1) informacji z Kraj Rejestru Karn w zakresie określonym w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz orzeczenia zakazu ubiegania się o zam publ tytułem środka karnego - 
sporządz. nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;
2) oświad. Wykon., w zakr art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynal. do tej samej grupy kap. w roz. ustawy 
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykon., który złoż odrę ofertę, ofertę częś 
lub wniosek o dop. do udziału w postęp., albo ośw. o przyna. do tej samej grupy kapit. wraz z dok. lub infor 
potw. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego wykon. należącego 
do tej samej gr. kap.;
3) zaświad. właściwego naczel. urzędu skarb. wystaw. nie wcz niż 3 m-ce przed jego złoż. potwierd., że wykon. 
nie zalega z opłac. podat. i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...);
4) zaświad. albo innego dok. właściwej teren. jedn. organ. ZUS lub właści. oddziału region. lub właściwej plac. 
teren. KRUS potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłac. składek na ubezp. społ. i zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1 ustawy, wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złoż. (...).;
5) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odręb przepisy wym. 
wpisu do rej lub ewid sporz. nie wcześniej niż 3 m-ce przed złoż.;
6) oś. Wykon. o akt.informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakr pod. wyklu. z 
postęp. wskaz. przez Zamaw., o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;
f) art. 109 ust. 1 pkt 5–8 i pkt 10 ustawy;
7) dowodów potw. spełnienie war. udziału w postęp. w zakresie dośw., określaj czy wska w oświad, o którym 
mowa w pkt 9.1 SWZ, zam. zostało wykonane lub jest wykon. należycie,(...);
8) informacji z banku lub spółdz. kasy oszczęd-kredytj, w których wyk. posiada rachunek, potw. wysokość 
posiad. środ. finans(...), wyst. w okresie nie wcześn. niż 1 m. przed upływem ter. skł. ofer
7. Dokum podm zagranicz, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SWZ).
8. Wadium: 6.000,00 PLN.
9. ZNWU – 5 % wartości umowy z VAT.
10. W przed. post komu. między zam.a wykon., szczeg. określona w pkt 10 SWZ, odbywać się będzie języku 
polskim, przy użyciu:
1) platf. zakupowej zam., zwanej dalej „platformą”, dost. pod adr. (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl);
2) poczty elektronicznej.
11. W przed. postęp. złożenie oferty moż. będzie przy użyciu platf. dostęp. pod adres. (http://zamowienia-
gus.ezamawiajacy.pl).
12. Zam. wymaga przedło najp w dniu podp. Umowy w formie elektro. kopii polisy ubezp OC na kwot nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł.
13. Zamaw zastrzega, iż może unieważnić postęp. o udziel zamów., jeżeli środki poch z budżet UE nie zosta mu 
przyznane

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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