
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz demontaŜ zabudowy stoiska promocyjnego Powiatu 

Poznańskiego podczas targów Tour Salon 2009. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-38-01/09 
l.dz.: ZP.KW-00277/09 

Data: 
02.09.2009 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 punkcie X jest data złoŜenia dokumentacji czyli 7.09.09. JednakŜe w punkcie III par.1 jest: "wykonanie projektu 
i wizualizacji stoiska do 15 września 2009 r. 
Czy składając ofertę 7.09.09 nie trzeba załączyć projektu z wizualizacją?  

2. W jakim układzie zawiera się stanowisko 50m²  (5x10m, 2,5x20 lub innym)? 
3. Czy rampa do podwieszenia oświetlenia jest podwieszana wg projektu czy znajduje się w stałym miejscu i jeŜeli 

tak to jak się ma do powierzchni? 
4. Chodzi o załoŜenia logistyki poruszania się po stanowisku.  Jaki powinien być stosunek pokrycia powierzchni 

stanowiska. Więcej zieleni aby przyciągać wzrok świeŜością czy więcej kamieni aby spacerować swobodnie 
po stanowisku. 

5. Proszę o przybliŜenie wymiarów stoiska promocyjnego na targi „Tour Salon 2009”, tzn. danych o szerokości 
i długości, jakie stanowią podaną w ofercie powierzchnię 50m². 

ODPOWIEDZI:  

1. Projekt i wizualizację stoiska Wykonawca winien wykonać, na etapie realizacji umowy, w terminie  do 28 września 
2009 r. 
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, Zamawiający dokonał zmian treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
– dotychczasowy zapis ust. 1 rozdziału III SIWZ – Termin realizacji zamówienia: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 15 września 2009 r.” 
 zastępuję się zapisem: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 28 września 2009 r.”; 
– dotychczasowy zapis ust. 1 pkt. 1 załącznika do SIWZ – Formularza ofertowego: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 15 września 2009 r.” 
 zastępuję się zapisem: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 28 września 2009 r.”; 
– dotychczasowy zapis § 2 ust. 1 załącznika do SIWZ – Projektu umowy: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 15 września 2009 r.” 
 zastępuję się zapisem: 

„wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 28 września 2009 r.”. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz terminem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

2. Stoisko 50m² zawiera się w układzie 10m x 5m. 
3. Rampa oświetlająca stoisko, zapewniona przez Wykonawcę, będzie podwieszana zgodnie z projektem.  
4. Pokrycie powierzchni stoiska winno umoŜliwi ć swobodne poruszanie się po nim, z zachowaniem proporcji 50/50 

pomiędzy ilością kamieni  a zielenią. 
5. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 2. 

 
Załączniki:  
1. Zmieniony Formularz oferty 
2. Zmieniony Projekt umowy 
 
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 



 
 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 
 
………………………………………….…………………... …..............................................                                            

(miejscowość i data) 
 tel./ faks, e-maii: 
………………………………………………………….                                                                                                                                  

 
 

OFERTA  
POWIAT W POZNANIU 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz demontaŜ zabudowy stoiska promocyjnego Powiatu Poznańskiego 
podczas targów Tour Salon 2009, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia 
za cenę: 
 

Cena: ………………………….zł netto, słownie…………………………………………………..zł, 
 podatek VAT……...%, tj………………………………………………..zł, 

cena brutto ………………………………………………zł, 
słownie……………………………………………………………………………….. 

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę zrealizujemy w następujących terminach: 

1) wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 28 września 2009 r.; 
2) wykonanie zabudowy stoiska i jego aranŜacja do 20 października 2009 r.; 
3) demontaŜ stoiska po zakończeniu targów do 27 października 2009 r. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.); 

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 
do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne 
do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. Nasza oferta składa się z .............................. kolejno ponumerowanych stron; 
7. Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3)................................................. 
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
 1)................................................. 
 2).................................................. 
                 3).................................................  
Uwaga: 
*              Niepotrzebne skreślić 
**    JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem                      

 
 
 
 
 
 .............................................................................. 

                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UMOWA ZP …../…/….(PROJEKT) 

Zawarta w dniu ……………… roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu  ul. Jackowskiego 18 w imieniu, 
którego działają: 
1. Pan Jan Grabkowski – Starosta  
2. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta  
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 ze zm.). 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest projekt, zabudowa oraz demontaŜ stoiska promocyjnego Powiatu Poznańskiego na 
Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2009 odbywających się w dniach 21 – 24 października 2009 
roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

§ 2 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona dla Zamawiającego następujące usługi: 
1. wykonanie projektu i wizualizacji stoiska do 28 września 2009, 
2. wykonanie zabudowy stoiska i jego aranŜacja do 20 października 2009 roku, 
3. demontaŜ stoiska po zakończeniu targów do 27 października 2009 roku. 

§ 3 

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, Ŝe zapłata za usługi wymienione w § 2 w kwocie ……………… złotych 
brutto (słownie: ……………………………………………………………….) nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
po zakończeniu targów i po otrzymaniu faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeŜeniem § 4. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu zamówienia określonego w § 2 pkt 2 nastąpi na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez 
obie strony. Protokół nie stwierdzający zastrzeŜeń do wykonanych prac będzie stanowił podstawę do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. 

§ 5 

Niewywiązanie się lub częściowe wywiązanie się przez wykonawcę z wykonania przedmiotu umowy będzie skutkować 
zastosowaniem przez Zamawiającego kar umownych: 

1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. 

2. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto naleŜnego za wykonanie przedmiotu 
umowy określonego w § 3. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 2 umowy 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wartości umowy, za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji 
zadania. 

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

5. 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. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 umowy, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

§ 6 

Dopuszcza się tylko zmiany przewidziane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu. 

§ 7 

Sprawy nie objęte niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 8 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 

 


