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 POZNAŃSKIM”, dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru (EOG).
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasze pismo:
ZP.3432-06-02/10
l.dz.: ZP.KW-0039/10

Data:
01.03.2010 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.

Czy do dnia 26.02.2010 r., tj. do dnia zgłoszenia naszego uczestnictwa w postępowaniu, wpłynęły do Starostwa
zapytania o wyjaśnienia treści SIWZ? Jeśli tak, to gdzie moŜemy uzyskać odpowiedzi?

2.

W p. IV.1.2 SIWZ uŜyto sformułowania „impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym, o zasięgu powiatowym
lub wojewódzkim”- jakie jest kryterium uznania eventu za imprezę o takim charakterze?

3.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (np. w cz. I) uŜyto sformułowania „dyplomy okolicznościowe dla
wszystkich uczestników” – jaką liczbę dyplomów naleŜy przyjąć do kalkulacji? Ilość innych świadczeń (woda
mineralna, przekąski) została dokładnie określona na 50 szt., co moŜe wskazywać na zamiar takiego samego
określenia ilości dyplomów (logiczne jest, Ŝe dyplom ma dostać kaŜdy uczestnik podobnie jak wodę i poczęstunek)
– czy naleŜy przyjąć, iŜ dyplomów ma być 50 szt.?

4.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (np. w cz. I) uŜyto sformułowania „gwiazda sportu/muzyki” –
kogo uznać naleŜy za gwiazdę sportu lub muzyki, której obecność spełni wymagania Zamawiającego (oczekujemy
raczej opisu rodzajowego niŜ personalnego

5.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w cz. X) uŜyto sformułowania „popularny młodzieŜowy zespół”
– co oznacza to sformułowanie czyli jaki zespół spełni warunek „popularny”, a jaki nie (ponownie prosimy raczej
o opis rodzajowy?

ODPOWIEDZI:
1.

Wszystkie zapytania, które wpłynęły do niniejszego postępowania, wraz z odpowiedziami, zostały opublikowane
na stronie internetowej Zamawiającego: www. bip.powiat.poznan.pl.

2.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 3 pisma nr ZP. 3432-06-01/10, z dnia 26.02.2010 r.
opublikowanym na ww. stronie internetowej.

3.

Zamawiający zakłada udział w kaŜdej z imprez ok. 50 uczestników. Dla min. takiej liczby uczestników
Wykonawca winien przygotować dyplomy.

4.

Za gwiazdę sportu/muzyki Zamawiający uznaje znaną na rynku lokalnym wśród dzieci i młodzieŜy oraz odnoszącą
sukcesy sportowe/muzyczne osobę.

5.

Za popularny zespół Zamawiający uznaje: grupę muzyczną znaną na lokalnym rynku, szczególnie wśród dzieci
i młodzieŜy.
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