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Warszawa 4 października 2022 r. 

ZZP.262.37.2022.MD 

Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. 

Tytuł postępowania: Kompleksowa usługa organizacji dwudniowych specjalistycznych szkoleń 

komputerowych dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej, usługi trenerskiej oraz usługi 

gastronomicznej 

Pytanie 1. 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na serwowanie obiadów w restauracji oddalonej do 200 

metrów od miejsca szkolenia (dojście nie zajmuje więcej niż 3 minuty pieszo). 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia nr ZZP.262.37.2022.MD, pkt. III. Wymagania 

po stronie Wykonawcy, ppkt 4. 2) Obiad ma być serwowany w sali restauracyjnej obiektu, w 

wydzielonym miejscu umożliwiającym uczestnikom zjedzenie posiłku w grupie przy stolikach(...), 

oraz ppkt 4. 5) Przestrzeń wyznaczona na catering powinna zostać oznakowana zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego i znajdować się poza salą szkoleniową, jednak w tym samym budynku 
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co sala szkoleniowa; Zamawiający jednak dopuszcza, aby sala restauracyjna była oddalona nie 

więcej niż 100 m od miejsca szkolenia 

 

Pytanie 2 

2. W praktycznie wszystkich budynkach biurowych nie ma możliwości wejścia do budynku bez 

konieczności weryfikacji przez ochronę budynku. W związku z tym bardzo proszę o uchylenie tego 

zapisu. 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia nr ZZP.262.37.2022.MD, pkt. III. Wymagania 

po stronie Wykonawcy, ppkt 2. 16) dostęp do sal musi odbywać się bez konieczności weryfikacji 

przez ochronę budynku, Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji zgłoszonych uczestników 

przez osobę oddelegowaną z ramienia firmy. 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
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Mariola Szymańska 
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