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Poznań, 9 czerwca 2017r. 
DPR-III-4-1.434.32.2017 

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wydarzenia w zakresie informacji i 
promocji Funduszy Europejskich poprzez organizację biegu wokół Jeziora Maltańskiego w 
Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi”. 
 
 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert : 21 czerwca 2017 r. -godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2017 r. -godz. 10:30 
 

Ponadto zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku 
z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Prosimy o doprecyzowanie poniższego zapisu znajdującego się w punkcie 4 SOPZ: 
„Wykonawca zapewni obsługę minimum 2 osób w celu przyjęcia zawodników spóźnionych, 
przebywających w biurze do momentu startu biegów.” 
Prosimy o informację, na czym ma polegać przyjęcie zawodników spóźnionych oraz do której godziny 
to przyjmowanie ma być realizowane. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie startu biegu w 
przypadku, gdy tuż przed momentem startu biegu pojawi się duża grupa osób do odbioru pakietów 
startowych? Poruszone kwestie mają również wpływ na treść regulaminu biegu. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z pkt. 4 SOPZ praca biura zawodów  zakończy się 0,5 godz. przed startem zawodów, czyli za 
zawodników spóźnionych uznajemy osoby, które pojawiły się w biurze później niż 30 minut przed 
startem biegów, jednak nie później niż sam start tj. miedzy godz. 10:30 a 11:00. Zamawiający nie 
dopuszcza przesunięcia startu biegu. 
 
Pytanie 2 
Czy Karta uczestnika, o której mowa w pkt 3.2 oraz 4 SOPZ, może być drukowana w formacie A5, co 
usprawniłoby proces podpisywania oraz miejsce potrzebne na składowanie niepodpisanych i 
podpisanych kart? 
 
Odpowiedź nr 2 
Tak, karta może być drukowana w formacie A5. 
 
Pytanie 3 
Czy obsługa zapytań z systemu zgłaszania błędów EBOK, o której mowa w punkcie 3.4 SOPZ ma się 
odbywać wyłącznie w dni robocze, czy również w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy? 
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Odpowiedź nr 3 
Obsługa zapytań z systemu zgłaszania błędów EBOK ma się odbywać wyłącznie w dni robocze. 
 
Pytanie 4 
Czy Wykonawca odpowiada za obecność mediów, o których mowa w pkt. 7.3 SOPZ, czy tylko za 
skuteczne doręczenie zaproszenia? 
 
Odpowiedź nr 4 
Wykonawca odpowiada tylko za skuteczne doręczenie zaproszenia. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga minimalnej szerokości mat pomiaru czasu, o których mowa w punkcie 6 
oraz 9 SOPZ? Wydaje się, że ze względu ma szerokość bramy startowej, maty pomiarowe powinny 
być również szerokie na 6m, jednak szczególnie na mniejszych biegach można spotkać węższe linie 
pomiarowe w stosunku do bramy startowej. 
 
Odpowiedź nr 5 
Mata pomiarowa powinna być tej samej szerokości co brama startowa, czyli co najmniej 6 m. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wymaga maty pomiaru czasu tylko na mecie, czy również na linii startu? 
 
Odpowiedź nr 6 
Zgodnie z punktem 6 SOPZ brama START/META wraz z matą pomiaru czasu wyznaczają linie startu 
i mety, czyli mata pomiarowa powinna znajdować się zarówno na linii startu, jak i mety. 
 
Pytanie 7 
Czy namiot, o którym mowa w pkt. 12 SOPZ można zastąpić namiotem o rozmiarze 600 x 600 cm? 
 
Odpowiedź nr 7 
Namiot, o którym mowa w pkt. 12 SOPZ można zastąpić większym namiotem o rozmiarze 600 x 600 
cm. 
 
Pytanie 8 
Czy namioty, o których mowa w pkt. 17 SOPZ można zastąpić namiotami o rozmiarze 250 x 250 cm? 
 
Odpowiedź nr 8 
Namiot, o którym mowa w pkt. 17 SOPZ powinien mieć rozmiar 300 x 300 cm, nie dopuszczamy 
rozmiaru mniejszego. 
 
Pytanie 9 
Zgodnie z V.1. SIWZ Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał, 
iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości określonej w SIWZ? 
 
Odpowiedź nr 9 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, razem muszą oni 
posiadać środki lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Nie jest 
wymagane, aby każdy z Wykonawców posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości określonej w SOPZ. 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
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