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

z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 27 listopada 2018 r.  

w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 28 – 29 listopada 2018 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 

1. OPZ, cześć II, pkt 10 – czy Zamawiający dopuszcza podział grupy na dwie tury po 300 os, 

aby umożliwić miejsce siedzące w restauracji dla uczestników lunchu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza podziału grupy na dwie tury po 300 osób. Zezwala na  podział na dwie 

lub trzy sale lub miejsca siedzące dla przynajmniej 360 osób, a dla reszty osób wykonawca musi 

zapewnić miejsca stojące przy stolikach koktajlowych.  

W ogłoszeniu zał. Nr 1 jest: 

10. 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 28 – 29 listopada 2018 r.; Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania 

główne – ciepłe, w tym jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje 

dodatków, minimum cztery sałatki, minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w 

przypadku przerwy kawowej; 

winno być: 

 

10.  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 28 – 29 

listopada 2018 r.; Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania główne – ciepłe, w tym 

jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje dodatków, minimum cztery sałatki, 

minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w przypadku przerwy kawowej. Zamawiający 

dopuszcza: 

 podział na dwie lub trzy sale z miejscami siedzącymi dla wszystkich osób – rozwiązanie 

preferowane  



 lub sale z miejscami siedzącymi dla przynajmniej 360 osób, a dla reszty osób wykonawca 

musi zapewnić miejsca stojące przy stolikach koktajlowych.  

 

 

Pytanie 2 

2. OPZ, cześć I pkt 19 oraz OPZ cześć II pkt 19 i 20– czy w przypadku zapewnienia 

wspomnianych pokoi koszty pokrywa Zamawiający, natomiast poza tą pulą Zamawiający chciałaby 

aby dla pozostałych uczestników zapewniona została preferencyjna stawka na pokój?  

Odpowiedź:  

Tak, zamawiający pokryje koszty wspomnianych pokojów oraz oczekuje zapewnienia dla 

pozostałych uczestników preferencyjnych stawek za wynajęcie pokojów w tym samym obiekcie lub 

innych pobliskich obiektach. 
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