
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 dla 
dzieci i młodzieŜy, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach projektu pt.: „PROMOCJA ZDROWIA 
POPRZEZ SPORT – ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOIS K WIELOFUNKCYJNYCH 
W POWIECIE POZNA ŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG), z podziałem na X części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-06-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00089/09 

Data: 
06.05.2009 r. 

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. 

1. Ilu mniej więcej uczestników moŜna spodziewać się na poszczególnych imprezach? Informacja ta jest istotna 
(transport, woda mineralna). 
Odp. Zamawiający przewiduje udział w imprezie minimum 24 uczestników. 
 

2. W p.V.1.1) SIWZ uŜyto sformułowania o dostarczeniu min. 3 dokumentów potwierdzających naleŜyte wykonanie 
usługi. Nasza firma realizuje usługi rekreacyjne najczęściej (choć nie wyłącznie) w formie kompleksowych 
programów, których rekreacja sportowa jest częścią - czy w związku z tym, za dokumenty potwierdzające naleŜyte 
wykonanie usługi uznacie Państwo referencje dotyczące pikników rodzinnych (w trakcie których rekreacja była 
realizowana, lecz nie wynika to wprost z referencji, które posiadamy) czy musimy przedstawić inne dokumenty? 
JeŜeli inne, to jakie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza przedłoŜenie dokumentów potwierdzających naleŜyte wykonanie realizowanych 
usług w formie referencji z przeprowadzonych pikników rodzinnych pod warunkiem uszczegółowienia w wykazie 
realizowanych usług jakie zajęcia i o jakiej wartości były przedmiotem tych pikników. 
 

3. W p.V.2.2) SIWZ uŜyto sformułowania "scenariusz imprez wraz z kosztorysem" - jak bardzo szczegółowy ma być 
scenariusz? Czy wystarczy agenda imprezy (następstwo czasowe poszczególnych jej części) czy konieczny jest 
np. opis poszczególnych boisk, stref itp.? 
Odp. Zamawiający dopuszcza aby scenariusz sporządzony został w formie agendy imprezy, w oparciu o opis 
przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

4. W p.V.2.2) SIWZ uŜyto sformułowania "kosztorys winien zawierać szczegółową wycenę wszystkich elementów, 
które składają się na realizację pojedynczej imprezy" - jak bardzo szczegółowa ma być kalkulacja? Czy wystarczy 
sformułowanie "koszty osobowe i logistyczne" czy musimy wyspecyfikować np. pozycje "wynagrodzenie 
animatorów", "wynagrodzenie sędziego", "koszty paliwa? 
Odp. Zamawiający dopuszcza by w kosztorysie imprezy Wykonawca ujął zbiorczo „koszty osobowe”, natomiast 
w pozostałej części kosztorys winien zawierać wycenę wszystkich elementów składających się na pojedynczą 
imprezę, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 

5. Czy szkoły, na terenie których odbywać się będą imprezy, udostępnią teren i wskazany sprzęt sportowy bezpłatnie 
czy konieczne będzie wniesienia jakichś opłat na rzecz tych szkół? 
Odp. Szkoły udostępnią sprzęt niezbędny do przeprowadzenia imprez bezpłatnie. 
 

6. W SIWZ wielokrotnie uŜyto sformułowania "Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt 
sportowy i rozlicza się z niego po zakończeniu imprezy" – czy oznacza, Ŝe Wykonawca poniesie takŜe 
odpowiedzialność finansową za sprzęt, który ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek uŜytkowania 
(np. pęknięcie piłki, uszkodzenie siatki itp. czy takie zdarzenia będą wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy, 
a ograniczy się ona wyłącznie do pieczy nad powierzonym mieniem i jego rozliczeniem ilościowym? 
Odp. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczy się tylko do pieczy nad powierzonym mieniem i jego rozliczeniem 
ilościowym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia powierzonego sprzętu zostanie sporządzony protokół 
z zaistniałych braków. 

 
7. Czy Zamawiający przewiduje jakąś ilość druŜyn uczestniczących w poszczególnych rozgrywkach czy mamy 

załoŜyć jakiś zakres czy impreza ma być przewidziana do rozegrania wystarczającej ilości meczy dla wszystkich 
druŜyn (ale jednocześnie ma trwać ok. 2 godz.)? 
Odp. Zamawiający przewiduje udział w imprezie minimum 24 uczestników. 
 



 
8. Czy są jawne budŜety na poszczególne zadania? Jeśli tak, to proszę o ich wskazanie? 

Odp. Informacje na temat kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych zamówień 
są jawne i zawarte w protokole sporządzanym na bieŜąco w trakcie prowadzonego postępowania. 
 

9. Szczegółowe przedstawienie elementów wymaganych w scenariuszach? 
Odp. Zamawiający dopuszcza aby scenariusz sporządzony został w formie agendy imprezy, w oparciu o opis 
przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 
10. W jaki sposób będą wyłaniane druŜyny do turnieju oraz osoby do zawodów? 

Odp. Przewidziane w ramach imprez turnieje oraz zawody mają charakter otwarty, uczestnikiem moŜe być kaŜde 
zainteresowane udziałem w imprezie dziecko. 
 

11. Czy w turniejach miedzy gminnych dostaniemy wyszczególnioną liczbę gmin? 
Odp. Nie. W turniejach międzygminnych mogą wziąć udział dzieci z dowolnej liczby gmin. 

 
12. Jakie preferowane są dyscypliny w „Paraolipiadzie”, „Sport bez barier” – impreza integracyjna dla dzieci? 

Odp. Zamawiający nie określił dyscyplin preferowanych przez siebie w „Paraolipiadzie”, „Sport bez barier – 
imprezie integracyjnej dla dzieci”. Rodzaj i zakres zaproponowanych  dyscyplin Wykonawca winien określić 
w złoŜonej ofercie. 

 
13. Na jaką liczbę ZAWODNIKÓW bądź UCZESTNIKÓW przewidywać obsługę medyczną? 

Odp. Wykonawca winien przewidzieć zapewnienie opieki medycznej dla minimum 24 uczestników imprezy. 
 
14. Czy dzieci biorące udział w konkurencjach będą wyposaŜone w jednakowe koszulki – czy preferowana jest 

dostawa przez wykonawcę? 
Odp. Zamawiający zapewni uczestnikom imprez jednorazowe koszulki. 
 

15. Czy jest moŜliwość zorganizowania kilku meczy bądź turnieju jednocześnie? 
Odp. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości rozegrania kilku turniejów lub meczy jednocześnie. 
 

16. W jakiej odległości (przybliŜone metry) jest przyłącze energetyczne? 
Odp. Długość najdłuŜszego przyłącza energetycznego wynosi ok. 200 m. 
 

17. Czy wymagany jest dodatkowy kosztorys szczegółowy poza tym ogólnodostępnym w zapytaniu? 
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza by w kosztorysie imprezy Wykonawca ujął zbiorczo „koszty osobowe” 
natomiast w pozostałej części kosztorys winien zawierać wycenę wszystkich elementów składających się na 
pojedynczą imprezę, wyszczególnionych w załączniki nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 

18. Pytanie o wymogi programowe dla Festynów w Rokietnicy i Mosinie (cz. X) oraz cyklu imprez "Sport bez barier", 
"Paraolimpiada", "Rośnij zdrowo" i "Pracuj nad zdrowiem": jakie są wymagania odnośnie konkurencji czy atrakcji, 
które mają znaleźć się w programie wymienionych imprez? Nie dopatrzyliśmy się bowiem Ŝadnych wymagań, 
które pozwoliłyby określić minimalny poziom usługi. 
KaŜdą z tych imprez moŜemy przygotować z wykorzystaniem róŜnych atrakcji. KaŜdą - korzystając ze swoich 
doświadczeń - moŜemy przeprowadzić w taki sposób, Ŝeby spełniała wymogi formalne przetargu (jak czas ich 
trwania, temat danej imprezy), ale zaproponowane warianty programowe mogą się diametralnie róŜnić. 
JeŜeli mielibyśmy trzymać się wyłącznie sprzętu, który oddaje nam do dyspozycji Zamawiający (wymieniony w 
zestawieniu sprzęt sportowy), to rzeczywiste koszty realizacji imprez będą niewiele się róŜnić (w zasadzie róŜnice 
powstaną głównie na poziomie marŜ oferentów). JednakŜe gdybyśmy chcieli udostępnić dzieciom i młodzieŜy nasz 
sprzęt rekreacyjny (np. wiatrówki, markery paintballowe, zjeŜdŜalnie pneumatyczne czy mosty linowe), to koszty 
dramatycznie rosną. 
Przykładowo jeŜeli chcielibyśmy zaproponować na Festyny w Rokietnicy i Mosinie: 
• zjeŜdŜalnię pneumatyczną,  
• strzelnicę pneumatyczną,  
• strzelnicę paintballową,  
• tor dla quadów,  
• 3-5 konkurencji rekreacyjnych  
a konkurencyjny oferent przedstawiłby program złoŜony z: 
• przeciągania liny,  
• rzutu kotwicą,  
• konkursu podbijania piłki głową,  
• biegu w workach, 
to - przy załoŜeniu spełnienia pozostałych wymogów (scena, zespół, konferansjer itd.) - cena oferty róŜniłaby się o 
kilka tysięcy złotych. 



Podobnie w przypadku pozostałych wskazanych imprez - moŜemy przygotować imprezy ściśle rekreacyjne, 
podczas których uczestnicy będą brać udział w wielu ciekawych konkurencjach (aktywnie! pod okiem 
doświadczonych instruktorów umiejących współpracować z osobami niepełnosprawnymi nawet przy 
konkurencjach linowych) lub przygotować 2-3 stanowiska, gdzie w półgodzinnych pogadankach przedstawimy im 
zasady zdrowego odŜywiania i szkodliwości uŜywek - łatwo odgadnąć róŜnice w kosztach i atrakcyjności obu 
propozycji, jednak obie zdają się spełniać formalne wymagania przetargowe. 
Odp. Przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o sprzęt będący w dyspozycji Zamawiającego 
w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1do SIWZ – Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 
Jednocześnie  informuję, Ŝe zgodnie z  zapisami rozdziału VI pkt 3 SIWZ wszystkie zapytania dotyczące treści 

SIWZ przesłane faksem lub pocztą elektroniczną winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie poprzez  przesłanie 
do Zamawiającego własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą. 
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