
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

Warszawa, dnia 20.03.2023 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań 
Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie”, numer sprawy: 13/DK/TP/2023, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2023/BZP 00139441/01 z dnia 16-03-2023 r. 

 
Pytanie 1 
„Zwracam się do Zamawiającego na podstawie art. 135 Ustawy Pzp o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w zakresie zatrudnienia osób zaangażowanych w obsługę przedmiotowego zamówienia oraz ich 
minimalnego wynagrodzenia. 
˗ Zgodnie z Rozdz. 4. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2 Przedmiot zamówienia, ppkt. 2) Zadanie II – 

Zapewnienie obsługi Konferencji, lit. c) Zamawiający wymaga zapewnienia w dniach 3-5 lipca 2023 r. 
konferansjera. 

˗ Zgodnie z Rozdz. 4. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4 Klauzule społeczne, ppkt. 1) Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca (…) zapewnił maksymalnie trzech tłumaczy migowych. 

˗ Zgodnie z Rozdz. 4. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.6 Zatrudnienie na umowę o pracę, ppkt 2) Zamawiający 
wymaga, aby osoby wykonujące czynności określone dla: kelnera, technika dźwięku, technika urządzeń 
audiowizualnych, (…) były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Pytanie: Biorąc pod uwagę zatrudnienie do realizacji takich osób jak: konferansjer, tłumacz migowy, kelner, technik 
dźwięku i technik urządzeń audiowizualnych, czy Wykonawca musi założyć minimalną kwotę wynagrodzenia dla 
każdej z powyższych? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?”  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający jako gospodarz postępowania opisał przedmiot zamówienia oraz określił wymagania związane z jego 
realizacją.  

W pkt 4.4 ppkt 1) i 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił, że w ramach realizacji wymagań 
klauzuli społecznej wymaga, aby Wykonawca: 
1. w czasie trwania Konferencji, na wniosek Zamawiającego zgłoszony w zleceniu szczegółowym, zapewnił 

maksymalnie trzech tłumaczy migowych; 
2. w czasie trwania Konferencji, na wniosek Zamawiającego zgłoszony w zleceniu szczegółowym, zapewnił 

maksymalnie dwóch asystentów osób niepełnosprawnych. 

W pkt 4.6 Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił, że godnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówien 
publicznych, w odniesieniu do: 
1. osoby/osób wykonujących czynności określone dla: Organizatora eventów, Organizatora usług cateringowych, 

Organizatora usług konferencyjnych, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do SWZ wymaga, aby osoby te 
były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 
pełnego etatu, przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ, 
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2. osoby/osób wykonujących czynności określone dla: Kelnera, Technika dźwięku, Technika urządzeń 
audiowizualnych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do SWZ, wymaga, aby osoby te były 
zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 
pełnego etatu, przez okres realizacji zamówienia obejmujący wykonywanie tych czynności na warunkach,  
o których mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

Zmawiający nie może ingerować w sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, a tym samym 
nie ma legitymacji, aby wskazać Wykonawcy, jaką wysokość wynagrodzenia dla osób realizujących przedmiot 
zamówienia, Wykonawca ma przyjąć, kalkulując cenę oferty.  
Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w związku z czym w pkt. 16.2 SWZ Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do skalkulowania ceny oferty  
w oparciu o przepisy wynikające z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), w zakresie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Powyższe zobowiązanie Zamawiający ponowił w treści § 7 ust. 12 wzoru umowy, 
stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, wskazując, że „Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy do 
stosowania przepisów wynikających z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę”. 

Powyższe zapisy wskazują, że Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie wszystkich osób angażowanych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia, były zgodne z przepisami ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 
w zastępstwie  

Przewodniczącej Komisji Przetargowej 
sekretarz 

Agnieszka Jagoda 
konsultant 

w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 


	GUS-DB04.271.38.2018.17
	Wyjaśnienia SWZ
	w zastępstwie
	Przewodniczącej Komisji Przetargowej
	sekretarz
	Agnieszka Jagoda
	konsultant
	w Wydziale Zamówień Publicznych GUS

		2023-03-20T13:02:16+0100




