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Warszawa, dnia 23.05.2022 r. 
 

Modyfikacja SWZ 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), 
Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: pn.: „Kompleksowa organizacja i 
obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” 
(PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line”, numer sprawy: 
6/DK/ST/PDS/POPC/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 084-226211 z dnia 29-04-2022 r. 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, poprzez dodanie 
do treści ww. załącznika, zapisów dotyczących zobowiązania się Wykonawcy do zatrudnienia na umowę o pracę  
w wymiarze pełnego etatu, osób wykonujących czynności określone w Załączniku nr 7 do SWZ na warunkach,  
o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

Dodany zapis w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ: 

10. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy zobowiązujemy się do zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze pełnego 
etatu: 
1) osoby/osób wykonującej/ych czynności określone dla: Organizatora eventów, Organizatora usług 

cateringowych, Organizatora usług konferencyjnych, w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, 
przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 6 do SIWZ; 

2) osoby/osób wykonującej/ych czynności określone dla: Kelnera, Technika dźwięku, Technika urządzeń 
audiowizualnych w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, przez okres realizacji zamówienia 
obejmujący wykonywanie tych czynności na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 23-05-2022 r.;  
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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