WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
którego przedmiotem są usługi polegające na wynajmie namiotu wraz z montażem
i demontażem, wykonaniu zabudowy namiotu zgodnie z projektem i jego wyposażeniu
wraz z montażem i demontażem, logistyce namiotu oraz zabudowy i wyposażenia
namiotu, w ramach udziału Zamawiającego w imprezach plenerowych.
Pytanie nr 1:
Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym w Rozdziale Ili ust. 2. Warunki udziału
w postępowaniu, określa warunki jakie wykonawca winien spełnić w postępowaniu
„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , należycie wykonał (zrealizował,
zakończył) co najmniej trzy usługi o wartości każda co najmniej 250 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem
i logistyką."
Następnie Zamawiający w Rozdziale IV ust. 8. Określa przypadki w jakich warunek
będzie uznany za spełniony „Warunek, o którym mowa w Rozdziale Ili ust. 2, zostanie
uznany za spełniony przez Wykonawców , o których mowa w Rozdziale IV ust.7, jeżeli usługi
zostały wykazane przez przynajmniej jednego z członków konsorcjum - Zamawiający nie
dopuszcza sumowania ilości lub wartości usług w ramach konsorcjum".
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w art. 23 dopuszcza wspólne ubieganie się przez
Wykonawców o udzielenie zamówienia. Zamawiający również dopuścił wspólny udział
Wykonawców

(konsorcjum). Jednak

wymóg spełnienia, przynajmniej przez jednego

z członków konsorcjum, wymogu z Rozdziału Ili ust. 2 Zapytania Ofertowego, ale bez
możliwości sumowania ilości lub wartości usług w ramach konsorcjum stoi w całkowitej
sprzeczności z zapisem art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tak naprawdę
Zamawiający, w tak postawionym wymogu, uniemożliwia udział w postępowaniu Wykonawcą
chcącym wspólnie ubiegać się o zamówienie (konsorcjum).
Ustawodawca zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza wspólny udział
Wykonawców co w konsekwencji daje uczestnikom prawo do posługiwania się takim samym
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doświadczeniem i referencjami, jak samodzielne występowanie o zamówienie, co stanowi
istotę funkcjonowania konsorcjum w postepowaniach opartych o ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.
Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku złożenia oferty w ramach konsorcjum, gdy jeden
z konsorcjantów ma dwie usługi spełniające wymagania Zamawiającego, a drugi
z konsorcjantów posiada jedną usługę spełniającą wymagania Zamawiającego, Zamawiający
uzna Warunki udziału w postępowaniu za spełnione?
Odpowiedź:
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, Zamawiający nie dopuszcza sumowania
ilości lub wartości usług zrealizowanych w ramach konsorcjum. Warunek udziału
w postępowaniu przez konsorcjum zostanie spełniony, gdy przynajmniej jeden z członków
konsorcjum wykonał należycie (zrealizował, zakończył) co najmniej trzy usługi o wartości
każda co najmniej 250 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
polegające na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem
i logistyką, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Pytanie nr 2:
Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale lI ust.17
i 18 opisuje wymagania, co do umywalek i toalety. W Kalkulacji kosztów - Załącznik
Nr 2, Zamawiający podaje ilości toalet - sztuk 1, umywalek sztuk 2.
Jednocześnie Zamawiający w Rozdziale IlI ust. 10, wymaga serwisu sanitariatów - nie
podając ilości osób jakie przewidziano w ramach korzystania z sanitariatów.
Jaką ilość osób Zamawiający przewiduje w ramach korzystania z usług sanitarnych na
imprezach? Prosimy o podanie ilości osób.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje ok. 40 osób podczas każdej z imprez, w ramach korzystania z
usług sanitarnych na imprezach.
Pytanie nr 3:
Kto zapewnia kontener (lub kontenery w przypadku segregacji śmieci) na odpady
bytowe?
Odpowiedź:
Kontenery na śmieci zapewnia organizator imprezy.
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Pytanie nr 4:
Kalkulacja Kosztów - Załącznik nr 2, w skazuje na zapewnienie dystrybutora wody
wraz z zapasem wody.
Czy dystrybutor wody ma podawać wodę ciepłą i zimną, czy tylko zimną? Ile litrów
wody Zamawiający rozumie przez sformułowanie „zapas wody"?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien zapewnić wodę zimną, pitną

dla ok. 40 osób podczas każdej

z imprez, w ilości dostosowanej do warunków pogodowych w dniu imprezy plenerowej,
jednak nie mniej niż 4 baniaki wody o pojemności 15 litrów.
Pytanie nr 5:
Proszę o sprecyzowanie czasu na montaż namiotu z wyposażeniem. Przynajmniej
określić czas minimalny.
Odpowiedź:
Montaż namiotu wraz z wyposażeniem zaplanowano w godzinach 6:00-14:00 w dniu
rozpoczęcia danej imprezy plenerowej, tj. 8 godzin. Jednak istnieje możliwość rozpoczęcia
prac montażowych od godziny 4:00 w dniu danej imprezy, jednak przedmiotowa kwestia
wymaga każdorazowo wcześniejszego potwierdzenia dokładnej godziny rozpoczęcia prac
montażowych bezpośrednio z organizatorem imprezy. Wszelkie ustalenia techniczne
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym godzina rozpoczęcia prac
montażowych, będą wymagały kontaktu bezpośredniego Wykonawcy z osobą wskazaną
przez organizatora imprezy.
Udostępnienie gotowego stoiska Zamawiającemu powinno nastąpić nie później niż
o godzinie 14:00 w lokalizacji wskazanej przez Organizatora w dniu rozpoczęcia imprezy
plenerowej. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania namiotu
(tj. zabudowy namiotu), Wykonawca w terminie najpóźniej do godziny 15:00 w dniu
rozpoczęcia imprezy plenerowej udostępni stoisko uwzględniające uwagi zgłoszone przez
Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Proszę o sprecyzowanie czasu na demontaż namiotu z wyposażeniem. Przynajmniej
określić czas minimalny.
Odpowiedź:
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Zamawiający zakłada otwarcie stoiska dla odwiedzających w godzinach od 16:00 do 23:00.
Należy dokonać demontażu stoiska z wyposażeniem najpóźniej do godziny 7:00 rano
następnego dnia.
Pytanie nr 7:
Szczegółowy opis zamówienia SOPZ
II. Założenia techniczne zabudowy
Pkt 2. ilości i wymiarów wydruków - ?
Pkt 3. ilości i wymiarów wydruków - ?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. II ust. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Wykonanie
ścian wewnętrznych namiotu z płyty OSB wraz z zamieszczeniem grafiki na wszystkich
ścianach na stronie zewnętrznej, tj. prezentowanej dla zwiedzających. Płyty OSB powinny
mieć grubość umożliwiającą zamontowanie monitorów dotykowych. 1 ściana na dłuższym
boku namiotu o długości ok. 16 m ściany na krótszych bokach namiotu o długości ok. 7 m
każda.
Wysokość ścian bocznych zgodnie z pkt. I ust. 1 SOPZ określono na 2,5 m. Wykonawca ma
zapewnić taką ilość zdjęć aby, zdjęcia te oraz grafiki dostarczone od Zamawiającego, były
umieszczone na całej powierzchni, tj. dwóch ścian o krótszych bokach i na jednej ścianie
o dłuższym boku, bez widocznych łączeń.
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