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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Organizacja spotkania  

z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r.  

w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25-26 marca 2019 r. w Warszawie”. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści ogłoszenia: 

 

Pytanie 1 

Prosimy o doprecyzowanie przerwy kawowej świadczonej podczas wydarzeń - czy chodzi o ciągłą 

przerwę kawową dla wszystkich uczestników wydarzeń - odpowiednio 35 i 400 osób, czy może 

jednorazową dla 35 osób i dwie przerwy kawowe dla 400 osób? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia uszczegóławiając następujące punkty.  

Winno być: 

 I. 

4.   zapewnienie w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej miejsca, w którym podczas całego 

spotkania będzie serwowany poczęstunek dla 35 osób; 

5.  kawa z ekspresu ciśnieniowego, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana oraz soki 

100% (minimum dwa rodzaje serwowane w dzbankach) – dostępne przez cały czas trwania 

spotkania; 

6.  w trakcie jednej półgodzinnej przerwy kawowej Wykonawca zapewni sześć rodzajów 

przekąsek; 

 II. 

4.   zapewnienie w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej miejsca, w którym podczas całego 

spotkania będzie serwowany poczęstunek dla 400 osób: 

5.   kawa z ekspresu ciśnieniowego, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana oraz soki 

100% (minimum dwa rodzaje serwowane w dzbankach) – serwowane przez cały czas trwania 

spotkania; 

6.  w trakcie przerw kawowych – pierwszego dnia 2 półgodzinne przerwy kawowe, drugiego dnia 

jedna półgodzinna przerwa kawowa - Wykonawca zapewni sześć rodzajów przekąsek; 



 

Pytanie 2 

W jakich godzinach jest planowana konferencja w dniu 24, 25 i 26 marca 2019 roku? 

Odpowiedź:  

Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24 – 25 marca 

2019 r. w Warszawie zacznie się 24 marca 2019 r. o 17:00 rejestracją uczestników, podczas której 

będzie poczęstunek (zgodnie z OPZ) aż do roboczej kolacji, której rozpoczęcie planujemy na 

godzinę 18:00. Natomiast 25 marca 2019 r. o godzinie 8:30, a zakończy o godz.11:00. 

Spotkanie Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie rozpocznie się rejestracją 

uczestników od 9:00 25 marca 2019 r.  i tego dnia o godzinie 19:00 przewidujemy kolację,  

a zakończy się 26 marca 2019 r. o godzinie 16:00.   

Pytanie 3 

Czy miejsca parkingowe dla X osób należy rozumieć jako miejsca parkingowe dla X samochodów? 

Odpowiedź:  

Miejsca parkingowe dla określonej w OPZ liczby osób oznacza, że te osoby będą korzystały  

z miejsc parkingowych dla tej samej liczby samochodów. 

Pytanie 4 

Czy przerwy kawowe mają być zapewnione dla ilości 35 osób i 400 odpowiednio dla 

poszczególnych wydarzeń? 

Odpowiedź:  

Tak. Tak samo jak poczęstunek podczas całych spotkań - pierwszego i drugiego.   

Pytanie 5 

Rozumiemy, że przerwy kawowe dotyczą również drugiego dnia spotkania - prosimy o podanie 

planowanych godzin spotkania. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z OPZ. Godziny zostały podane w odpowiedzi na pytanie numer 2. 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie wymogu minimum 3 metrów wysokości sali w jej najniższym punkcie - 

co jest powodem takiego parametru i czy Zamawiający dopuści obiekt, który będzie miał salę z 

wysokością 2,95 m w jej najniższym punkcie?   

Odpowiedź:  

Powodem jest zapewnienie odpowiedniej sali dla odpowiedniej liczby osób tak, by były dobrze 

widziane prezentacje. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sali z wysokością min. 2,95 m  

w miejscu, w którym będzie wyświetlany obraz z rzutnika. 

Pytanie 7 

Podczas pierwszego spotkania (24-25.03) uczestnicy nie będą spożywali lunchu? 

Odpowiedź:  

W ramach tego spotkania nie przewidujemy lunchu. 



 

Pytanie 8 

Czy obydwa spotkania są od siebie niezależne? Sala na pierwsze spotkanie (na 35 osób) ma być 

dostępna przez dwa dni (24-25.03), czy tyko 24.03, a 25.03 odbywa się jedna konferencja dla 

obydwu spotkań? (Jeśli mogę prosić, to poproszę jakąś wstępną agendę, harmonogram dla obydwu 

spotkań). 

Odpowiedź:  

Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24 – 25 marca 

2019 r. w Warszawie zacznie się 24 marca 2019 r. o 17:00 rejestracją uczestników podczas, której 

będzie poczęstunek – zgodnie z OPZ - aż do roboczej kolacji, której rozpoczęcie planujemy na 

godzinę 18:00. I w tym czasie ma być dostępna sala na kolację dla 35 osób.  Natomiast 25 marca 

2019 r. rozpocznie się o godzinie 8:30, a zakończy 11:00 i w tym czasie ma być dostępna sala 

konferencyjna dla 35 osób oraz poczęstunek zgodnie z OPZ. 

Natomiast Spotkanie Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie rozpocznie się 

rejestracją uczestników od  godz. 9:00 25 marca 2019 r.  i tego dnia o godzinie 19:00 przewidujemy 

kolację, a zakończy się 26 marca 2019 r. o godzinie 16:00. W tym czasie 25-26 marca 2019 r. 

potrzebna jest sala dla 400 osób. 

Pytanie 9 

Co zamawiający rozumie przez zapis: „zapewnienie restauracji lub osobnej sali w budynku,  

w którym znajduje się sala konferencyjna, w której będą serwowane dwa lunche bufetowe  

z miejscami do siedzenia w dniach 25 – 26 marca 2018 r.” – dwa oddzielne lunche po 200 osób 

(razem 400), czy przygotowane dwa oddzielne lunche w dwóch oddzielnych salach, obydwa lunche 

na 400 osób, do wyboru dla uczestników?  

Odpowiedź:  

Chodzi o zapewnienie miejsca dla 400 osób na lunch 25 marca 2019 r. i dla 400 osób na lunch 26 

marca 2019 r. 

Pytanie 10 

Ile orientacyjnie miałoby być zapewnionych noclegów w odniesieniu do tego zapisu: „zapewnienie 

w obiekcie, w którym odbywa się spotkanie lub w pobliskim, dobrze skomunikowanym miejscu, 

możliwości skorzystania z noclegu z 25 na 26 listopada 2018 r. po preferencyjnych cenach 

ustalonych dla uczestników konferencji. Nocleg będzie indywidualnie opłacany przez uczestników 

spotkania.”? 

Odpowiedź:  

Chodzi o zapewnienie możliwości indywidualnego rezerwowania noclegów przez uczestników 

konferencji dla około 350 osób. 

Pytanie 11 

Jeśli oba spotkania odbędą się w jednym obiekcie to czy potrzebne będą 2 pomieszczenia dla 

organizatorów czy jedno? 

Odpowiedź:  

Będzie potrzebne jedno pomieszczenie od godziny 16:00 24 marca 2019 roku do godziny 17:00 26 

marca 2018 r. 

 



Pytanie 12 

O której godz. zacznie się konferencja w dniu 24.03, stoisko recepcyjne jest potrzebne w dniu 24.03 

w godz. 18.00-19.00, czy to oznacza, że dopiero o tej godzinie będą pojawiać się uczestnicy? czy 

dla uczestników 1 spotkania nie będzie lunchy? 

Odpowiedź:  

Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24 – 25 marca 

2019 r. w Warszawie zacznie się 24 marca 2019 r. o 17:00 rejestracją uczestników, podczas której 

będzie poczęstunek (zgodnie z OPZ) aż do roboczej kolacji, której rozpoczęcie planujemy na 

godzinę 18:00. Natomiast 25 marca 2019 r. o godzinie 8:30, a zakończy o godz.11:00. 

Tu nie przewidujemy lunchu - spotkanie będzie w godzinach, w których nie serwuje się lunchu. 

Spotkanie Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie rozpocznie się rejestracją 

uczestników od 9:00 25 marca 2019 r.  i tego dnia o godzinie 19:00 przewidujemy kolację, a 

zakończy się 26 marca 2019 r. o godzinie 16:00.   

 

Pytanie 13 

Czy pierwsza konferencja będzie trwała 2 dni i czy w dniu 25.03 będzie razem na dwóch 

konferencjach 435 osób? 

Odpowiedź:  

Podczas Spotkanie Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. będzie 400 osób. 

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

        /-/ 

                       Waldemar Izdebski 


