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Dotyczy: postępowania na usługę zabudowy 274 m2 powierzchni wystawienniczej,
kompleksowej obsługi stoiska oraz demontażu stoiska po zakończeniu targów SIAL
CHINA w Szanghaju organizowanych w dniach 17-19 maja 2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA
Zamawiający – Agencja Rynku Rolnego, działając na podstawie Rozdziału VIII ust. 1 zapytania
ofertowego, przekazuje wyjaśnienia dotyczące jego treści.

1. Jaką łączną powierzchnię zajmują stoiska przedsiębiorców? W punkcie I ppkt. 3 SIWZ
podano, że zostaje wydzielonych 21 stanowisk dla przedsiębiorców o łącznej powierzchni
192 m.kw. Natomiast zsumowana powierzchnia tych stoisk wymieniona w punkcie I ppkt. 4
SIWZ wynosi 186 m. kw.
Odpowiedź: W punkcie I ppkt 3 Załącznika nr 1 do IPU (Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia) wystąpiła oczywista omyłka pomyłka rachunkowa. Właściwą wartością
zsumowanej powierzchni 21 stanowisk wydzielonych dla przedsiębiorców jest 186 m2.
2. W jakim terminie zostaną dostarczone pliki z grafiką przedsiębiorców, o których mowa
w punkcie I ppkt. 11 SIWZ?
Odpowiedź: Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca określi dokładny wymiar oraz warunki
techniczne do projektu grafik przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni mieć czas niezbędny
do przygotowania projektów grafik, tzn. nie mniej niż 7 dni.
3. Czy wymóg wyposażenia w podłogę techniczną pkt. I ppkt. 30 SIWZ dotyczy tylko całej
powierzchni półwyspu B ze stoiskiem ARR czy również obejmuje półwysep A i wyspę C?
Odpowiedź: Polskie stoisko podczas targów SIAL CHINA powinno zostać wyposażone
w podłogę techniczną na całej powierzchni, zatem wymóg ten obejmuje półwysep A, B oraz
wyspę C.
4. Czy określony w pkt. I ppkt 31 SIWZ wymóg takiej samej wysokości zabudowy jak stoisk
sąsiednich do stanowiska półwyspowego B dotyczy stoiska ARR i stoisk po 30 m. kw. czy
stoiska ARR i stoiska Jabłka dwukolorowe? W tym drugim przypadku czy Zamawiający
może określić wysokość zabudowy? Projekt zabudowy sąsiedniego stoiska nie jest nam
znany i nie mamy wpływu na ewentualne modyfikacje tego projektu.
Odpowiedź: Pod pojęciem stoisk sąsiednich Zamawiający rozumie stoiska znajdujące się w
obrębie tego samego sektora. Bezpośrednio przylegające do stoiska Zamawiającego.
Zgodnie z z informacją przekazaną przez organizatora targów jest to stoisko kampanii
Bicolored Apples – Unii Owocowej. Określenie wysokości stoiska sąsiedniego spoczywa na
Wykonawcy.
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Wysokość zabudowy dotyczy elementów na całym stanowisku półwyspowym B
a w szczególności zabudowy magazynów i kuchni (ażurowe przepierzenia nie muszą mieć
wysokości reszty zabudowy).
5. W załączniku nr 9 przedstawiono wizualizację stoiska z widocznym wyniesieniem. Jaka
powinna być konstrukcja tego wyniesienia?
Odpowiedź: W punkcie I ppkt 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia istnieje
zapis, który mówi: „Koncepcja stoiska powinna być oparta na ograniczonej liczbie kolorów,
tj. białym, czerwonym i czarnym, w celu zapewnienia indywidualnego charakteru stoiska
zgodnie z Załącznikiem nr 9”. Zapis tego punktu nie odnosi się do konstrukcji
przedstawionego projektu, a jedynie do jego kolorystyki.
6. Czy rozmieszczenie stoisk jest ostateczne i nie podlega zmianom? Czy rozważyć można
zamianę dwóch stoisk po 30 m. kw. ze stoiskiem ogólnym z uwagi na większą ilość miejsca
przed stoiskiem, co może mieć znaczenie w czasie pokazów kulinarnych?
Odpowiedź: Rozmieszczenie stoisk nie podlega zmianom.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.
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