
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych 

w ramach projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT –  ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH 
OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru (EOG). 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-06-01/10 
l.dz.: ZP.KW-0033/10 

Data: 
26.02.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

1. W jaki sposób naleŜy udokumentować realizację imprez o zasięgu powiatowym lub wojewódzkim wspomniane 
w rozdziale IV. Punkt 2.)? 

2. Czy wspomniane festyny/imprezy musiały być realizowane dla jednostek samorządowych, czy jako takowe będą 
brane pod uwagę imprezy realizowane dla firm i ich pracowników? 

3. W jaki sposób naleŜy interpretować zapis dotyczący zasięgu powiatowego lub wojewódzkiego? Czy będzie 
tu brane pod uwagę kryterium ilości uczestników czy moŜe obszar z jakiego pochodzą? 

4. Czy w dokumentacji wspomnianych imprez naleŜy przedstawić po 2 przykłady realizacji dla kaŜdej z części, czy 
wystarczą referencje z realizacji 2 imprez o wartości brutto co najmniej 37000 co spełnia kryterium dla kaŜdej 
z części? 

5. Czy ilość regeneracyjnych przekąsek oraz wody mineralnej lub cateringu dla poszczególnych imprez odpowiada 
liczbie uczestników? A jeśli nie to kto i na jakiej zasadzie ma je otrzymać i jaka jest przewidywana liczba 
uczestników poszczególnych imprez? 

6. Czy wartości referencji dotyczących realizacji imprez zgodnie z rozdziałem IV punktem 2 określone: „ w zakresie 
Części I – 29000,00 brutto kaŜda „  itd. Oznacza Ŝe konieczne będą referencje dla kaŜdej z pojedynczych imprez 
w danej części o wskazanej wartości, czy jest to wartość całej części? 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Wykonawca winien udokumentować realizację imprez/festynów poprzez załączenie do oferty wykazu usług, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Rozdziału V SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie 
prac (np. referencji, protokołów/sprawozdań powykonawczych). 

2. Poprzez imprezy/festyny Zamawiający rozumie wszelkie wydarzenia plenerowe o charakterze i zasięgu 
odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia, bez względu czy realizowane były one na zlecenie samorządu czy 
prywatnej firmy. 

3. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu imprez dla min. 50 – 100 osób o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, obejmujących zasięgiem terytorialnym co najmniej obszar powiatu lub województwa. 

4. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji minimum 2 imprez do kaŜdej 
z części, na którą Wykonawca składa ofertę. Zamawiający dopuszcza przedłoŜenie tych samych dokumentów 
do większej liczby części, pod warunkiem, iŜ wartości imprez wskazanych w przedłoŜonych dokumentach nie będą 
niŜsze niŜ określone w ust. 1 pkt 2 Rozdziału IV SIWZ, dla poszczególnych części. 

5. Zamawiający przewiduje udział min. 50 uczestników na kaŜdej z imprez oraz 100 uczestników podczas festynów. 
Przekąski regeneracyjne i woda mineralna przeznaczone są dla dzieci i młodzieŜy aktywnie uczestniczącej 
w rozgrywkach prowadzonych podczas imprez/festynów. Niewykorzystane przekąski i wodę po zakończeniu 
imprezy/festynu Wykonawca pozostawia w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły przy której impreza/festyn 
się odbywały. 

6. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie w punkcie 4 niniejszego pisma. Ponadto naleŜy wyjaśnić, 
iŜ wskazane w ust. 1 pkt 2 Rozdziału IV SIWZ kwoty nie stanowią wartości danej części wyszacowanej przez 
Zamawiającego, a jedynie mają potwierdzić, iŜ Wykonawca składający ofertę w zakresie przedmiotowego 
postępowania, przeprowadził imprezę/festyn odpowiadającą opisanym warunkom. 



  

„ 

 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
Wprowadza się § 2 załącznika do SIWZ – Projektu umowy w niŜej wskazanym brzmieniu: 

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji imprez/festynów, wyznacza jedną osobę do kontaktu 
z Zamawiającym.  

2. Imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust.1, wraz z danymi teleadresowymi zostaną przekazane 
Zamawiającemu w formie pisemnej.” 

Dalsze paragrafy w Projekcie umowie otrzymują numery kolejne od 3 do 13. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
Projekt umowy po zmianach. 

 
 

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 



  

UMOWA (projekt)  
ZP …../…/…. – część ……. 

 
Zawarta w dniu ……………… roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, reprezentowanym przez 
Zarząd w imieniu, którego działają: 

1. Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański 
2. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański 

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Poznańskiego – p. Renaty Ciurlik 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
przedsiębiorcą działającym pod firmą: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 
2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) z moŜliwością składania ofert częściowych. 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci  
i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Promocja zdrowia 
poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie 
poznańskim”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w strefach:  

Część I  Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 
ul. Szamotulska 24, 62-090 ROKIETNICA, 

Część II Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy  
(filia w Murowanej Goślinie), 
ul. Szkolna 1, 62-095 MUROWANA GOŚLINA, 

Część III Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy  
(filia w Poznaniu),  
ul. RubieŜ 20, 61-619 POZNAŃ, 

Część IV  Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
ul. Topolowa 2, 62-050 MOSINA, 

Część V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 
ul. Kościelna 2, 62-050 MOSINA, 

Część VI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, 
ul. Kasprowicza 3, 62-041 PUSZCZYKOWO, 

Część VII Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
ul. Obornicka 1, 62-005 OWIŃSKA, 

Część VIII Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 
ul. BłaŜejewska 63, 62-036 KÓRNIK, 

Część IX Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
ul. Poznańska 91, 62-006 KOBYLNICA, 

 
oraz otwarte festyny sportowo - rekreacyjne, w strefach: 

Część X Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 
ul. BłaŜejewska 63, 62-036 KÓRNIK, 
Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
ul. Obornicka 1, 62-005 OWIŃSKA, 

2. Integralną część umowy stanowią: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b. oferta wykonawcy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji imprez/festynów, wyznacza jedną osobę 
do kontaktu z Zamawiającym.  

2. Imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust.1, wraz z danymi teleadresowymi zostaną przekazane 
Zamawiającemu w formie pisemnej. 

 



  

 
 
 

  § 3 
1. Wykonawca sporządza i przekazuje do akceptacji Zamawiającemu, szczegółowy scenariusz, wraz 

z kosztorysem, zorganizowania imprezy/festynu sportowo-rekreacyjnego, na 4 dni przed jej 
rozpoczęciem. 

2. Zamawiający, w ciągu 2 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje  ich 
akceptacji bądź wzywa Wykonawcę do uzupełnienia.  

 
§ 4 

1. Po akceptacji szczegółowego scenariusza i kosztorysu imprezy/festynu Zamawiający udostępni 
Wykonawcy sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, w ilości potrzebnej do przeprowadzenia 
imprezy/festynu, zgodnie z załącznikiem nr 2. Tym samym Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy. 

2. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia powierzonego sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego 
zostanie sporządzony protokół z zaistniałych braków. 

 
§ 5 

1. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu, w ciągu 4 dni od zakończenia, sprawozdanie 
z przeprowadzonej imprezy/festynu w podanej przez Zamawiającego formie, zgodnie ze wzorem 
zawartym w załączniku nr 3. 

2. Zamawiający, w ciągu 2 dni od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jego 
akceptacji bądź wzywa Wykonawcę do uzupełnienia treści.  

3. Wykonawca uzupełnia dostarczone materiały w ciągu 2 dni od wezwania Zamawiającego,  
o którym mowa w ust. 2.  

4. Do zaakceptowanego sprawozdania Wykonawca dołącza co najmniej 10 zdjęć (w wersji 
elektronicznej na płycie CD). 

 
§ 6 

1. Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2010 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych imprez w terminach wskazanych  

w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 

- Część I - ………….…………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część II - ……………………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część III - ……………..……brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część IV - ………..…………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część V - ……………………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część VI - ……………..……brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część VII - ………….………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część VIII - …………………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część IX - …………………..brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%, 
- Część X - ……………………brutto (słownie: ………………………) w tym podatek VAT 22%. 

2. Wartością przedmiotu umowy jest suma wartości poszczególnych imprez/festynów wskazana  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Zamawiający oświadcza, ze posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewów bankowych na konto Wykonawcy,  
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, kaŜdorazowo w terminie 14 dni od 
doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej VAT wystawionej na podstawie dostarczonego i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego sprawozdania z poszczególnej imprezy/festynu sportowo-
rekreacyjnego wymienionej w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z faktur częściowych Wykonawcy przysługują 
ustawowe odsetki. 



  

 
 
 

§ 9 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy lub nie dotrzymania terminów, o których mowa  

w § 1 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50 % wartości przedmiotu 
umowy wskazanej w § 7 ust. 1 oraz zorganizowanie przedmiotu umowy w nowym, uzgodnionym 
z Zamawiającym, terminie. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający  
ma prawo Ŝądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy  
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Uiszczenie zapłaty, za zorganizowaną imprezę/festyn, powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
całości autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, w tym do zdjęć i tekstu 
sprawozdania, zwanych dalej utworem, na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach 
eksploatacji, w tym w szczególności:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w ust. 1b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.), oraz do egzemplarza utworu. 

2. Wykonawca wyraŜa zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zaleŜnych. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, czterech dla Zamawiającego, jednym 
dla Wykonawcy.  
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 


