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Warszawa, dnia 21.09.2022 r. 

Znak sprawy: WZP/WIPFE/U-332-40/22 
 
 

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Kompleksową organizację 

i obsługę wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza” (nr sprawy: 
WZP/WIPFE/U-332-40/22) 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1: Wykonawca wskazał, że „(…) ze względu na brak możliwości wysłania zapytania za 

pośrednictwem miniPortalu (…)”. 
 

Odpowiedz nr 1: Formularze do komunikacji dostępne są na stronie platformy miniPortal "LINK". Wskazany 
link przekierowuje na stronę obywatel.gov.pl "LINK", która umożliwia skorzystanie  
z dwóch rodzajów formularzy: 
 

 
 
Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” Wykonawca może przesłać do 
Zamawiającego pytanie, wyjaśnienie/uzupełnienie lub pismo w innej sprawie. 
 

Pytanie nr 2: Prosiłbym o udostępnienie rzutów technicznych wraz z pełnymi wymiarami całej 
powierzchni przeznaczonej do organizacji wydarzenia. Podają Państwo wymagane 
wymiary scen, informacje o wykorzystaniu mebli dostępnych w obiekcie, informacje 
odnośnie podzielenia pięter, a nawet nie wiemy jaką przestrzenią dysponujemy. 
 

Odpowiedz nr 2: Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w wynajętym przez Zamawiającego obiekcie 
targowo wystawienniczym w Warszawie: Centrum Konferencyjne Legii Warszawa, Stadion 
Miejski Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. W załączeniu do 
odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udostępnia rzuty techniczne przestrzeni obiektu 
przeznaczonej na realizację wydarzenia. 
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Pytanie nr 3: W punkcie 2.1 podpunkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia jest podana informacja,  
że sposób zabudowy scen może przypominać wyglądem studio telewizyjne. Chciałbym się 
dopytać i jednocześnie uzyskać jednoznaczną odpowiedź czego oczekuje Zamawiający  
i w jaki sposób będą oceniane wizualizacje scen? Technicznie nie da się wykonać sceny, 
która będzie wyglądała jak studio telewizyjne, a jedocześnie będzie atrakcyjną formą dla 
oglądających na miejscu w formule stacjonarnej. Należy zdecydować, czy projektuje się 
scenę pod formułę stacjonarną z możliwości streamingu online tak, aby dobrze wyglądało 
to w kamerze, czy projektuje się scenę imitującą studio telewizyjne, a tym samym staje się 
to wydarzenie online. Jest to dość duża luka jeśli chodzi o ocenę ofert. W Specyfikacji 
Warunków Zamówienia opisane są kryteria, które dają kompletną dowolność w ocenie. 
Jednej osobie będzie się podobała scenę przeznaczoną do wydarzenia online, a innej do 
wydarzenia stacjonarnego. Proszę o doprecyzowanie i jasne wskazanie jakiej formy sceny 
Państwo oczekują i tym samym jaka będą ocenianie wizualizacje. W tym momencie jeśli 
jedna z firm złoży ofertę na zabudowę imitującą studio telewizyjne, a druga na zabudowę 
nastawiające się na oglądających na żywo to oferty nie są możliwe do porównania. 
 

Odpowiedz nr 3: Sposób i kryteria oceny są szczegółowo opisane w punkcie 33.1 Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. W przypadku organizacji wydarzenia w formule hybrydowej lub online scena 
będzie główną i jedyną prezentowaną w streamingu przestrzenią, więc sposób jej aranżacji 
musi w jakimś stopniu nawiązywać do stylistyki studia telewizyjnego oraz zawierać 
elementy wizualne jednoznacznie wskazujące na to, że jest to scena 12. Forum Rozwoju 
Mazowsza – całość ma być utrzymana w spójnej stylistyce, dobrze doświetlona, 
sprawiająca wrażenie świeżości i tworząca dobry kontrast/tło do wyeksponowania KV  
(Key Visualu) 12. Forum Rozwoju Mazowsza. W zakresie scen celem Zamawiającego jest 
uzyskanie efektownych wizualnie powierzchni, w których będzie możliwe zorganizowanie 
dynamicznych debat – ciekawych w odbiorze oraz bardzo dobrze widzialnych i słyszalnych 
dla wszystkich uczestników – zarówno uczestniczących w Wydarzeniu na miejscu, jak 
i oglądających transmisję. Biorąc pod uwagę aktualne trendy eventowe oraz możliwości 
techniczne i rynkowe Zamawiający uznaje, że możliwe jest zbudowanie sceny, która będzie 
przypominała studio telewizyjne, a jednocześnie będzie atrakcyjna i estetyczna dla 
uczestników będących na miejscu (stacjonarnie). Tu np. można wykorzystać elementy 
techniczne wyposażenia np. jako elementy dekoracyjne, tworzące imitację studia 
telewizyjnego. 
 

Pytanie nr 4: Uwzględniając wszystko, co powyższe proszę o wydłużenie terminu składania ofert. Jest to 
bardzo rozbudowany Opis Przedmiotu Zamówienia, dodatkowo zapisy nie są jasne na, co 
wskazują powyższe pytania. 
 

Odpowiedz nr 4: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r., do godziny 12:00. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godz. 12:30. 
 
Patrz Zmiany nr 1 – 3 do SWZ 

 
Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 

elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć. 
 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający zmienia zapisy SWZ w poniższy 
sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 27.10.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert” 
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Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2022 r., o godz. 12:00” 
 

Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu  

28.09.2022 r., o godz. 12:30  za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” 
dostępnej dla Zamawiającego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje 
zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy do dnia udzielenia niniejszych 
wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem. 

 
 
 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Michał Kosior 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Michał Kosior 
tel. 22 542 20 92 
email: m.kosior@mazowia.eu 
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