
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

Warszawa, dnia 21.03.2023 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ II 

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 2 
Czy dopuszczają Państwo sytuację aby salę plenarną wykorzystać podczas warsztatów jako salę warsztatową.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie jest organizacja warsztatów tylko kompleksowa organizacja 
i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. 

Zamawiający potwierdza, że sala konferencyjna dla 350 osób, wykorzystywana będzie w czasie trwania Konferencji, 
tj. w dniach 3 – 5 lipca 2023 r., również jako sala, w której odbywać się będą panele dyskusyjne.  

W pkt III Zakres zadań Wykonawcy – Zadanie I - Zapewnienie miejsca i sal w których odbywać się będzie konferencja, 
3. Wymagania dotyczące sali konferencyjnej dla 350 uczestników, ppkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający wskazał opisując salę dla 350 osób „Dostępność sali w dniach 3 - 5 lipca 2023 r., w godzinach od 7:30 
do 20:00. Zamawiający informuje, że w zapewnionej przez Wykonawcę sali konferencyjnej zorganizowane zostaną: 
a) otwarcie Konferencji w dniu 3 lipca 2023 r., b) co najmniej po jednym panelu dyskusyjnym, w każdym z trzech dni 
Konferencji, tj. w dniach 3 -5 lipca 2023 r., c) zakończenie Konferencji w dniu 5 lipca 2023 r.”. 
 
Niezależnie od sali Konferencyjnej dla 350 osób, Zamawiający, zgodnie z pkt III Opisu przedmiotu zamówienia, 
wymaga, zapewnienia w dniach 3 - 5 lipca 2023 r. trzech sal z wyposażeniem, każda dla co najmniej 100 uczestników, 
w których odbywać się będą sesje panelowe; z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do bezkosztowej możliwości 
rezygnacji z jednej z sal.   

 
Przewodnicząca  

Komisji Przetargowej 
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Naczelnik 
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