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Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 25 lipca 2017 r.
Pytanie nr 1: Podczas kontaktu ze wskazaną w PKT 4 SOPZ lokalizacją celem przygotowania przez
lokalizacje oferty menu (której 2 propozycje musimy zaprezentować w ofercie) otrzymaliśmy oficjalną
informację od lokalizacji, że nie będzie ona gościć wskazanej w pkt 4 SOPZ imprezy.
Czy w związku z tym mamy nadal przygotowywać naszą ofertę oraz propozycję oprawy eventu (która
po części tez musi być zdeterminowana miejscem, jego możliwościami technicznymi i powierzchnią)
w Forcie Sokolnickiego czy też Zamawiający dokona zmiany lokalizacji a w związku z tym zmiany
terminu składania oferty?
Odpowiedź:
Z uwagi na fakt, że nie doszło do zawarcia umowy najmu przestrzeni Centrum Sztuki FORT
Sokolnickiego, Zamawiający zgodnie z uwagą zawartą w pkt 4.a) Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia tj. „Zamawiający dokona wstępnej rezerwacji w/w lokalizacji i przeprowadzi procedurę
zawarcia umowy najmu. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia umowy najmu, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawców, wskazując nową lokalizację na terenie Warszawy i wyznaczając
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie” dokonuje zmiany zapisów SOPZ w następującym
zakresie:
1) pkt I.4 SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Zorganizowanie eventu podsumowującego wdrażanie II edycji Funduszy w FORCIE LEGIONÓW
położonego w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 12. W części oficjalnej event przewidziany jest dla
max 400 osób i ma być przeprowadzony w formie ciekawej prezentacji multimedialnej oraz 10-15 min.
filmu o osiągnięciach Funduszy, prezentowanych na telebimie. Materiały wizualne muszą mieć
podpisy w języku angielskim. W trakcie eventu odbędzie się briefing prasowy kierownictwa MR oraz
ważniejszych gości z krajów darczyńców oraz obiad. Uczestnicy eventu pokrywają koszty przejazdu
i zakwaterowania sami. Wykonawca musi zapewnić tłumaczenie symultaniczne na język angielski.
Wykonawca musi zapewnić usługę fotograficzną i nagrania video”.
2) pkt I.4.a) SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wynajętą przestrzeń FORTU LEGIONÓW
położonego w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za
wykonanie scenografii i aranżacji wnętrz Fortu, w tym co najmniej sali głównej, pomieszczenia
przeznaczonego na catering, strefy odpoczynku, korytarzy. Montaż scenografii może rozpocząć się od
godz. 8.00 w dniu poprzedzającym event, natomiast demontaż musi nastąpić do godz. 8.00
następnego dnia po evencie. Wszelkie odstępstwa w realizacji prac poza określonymi wyżej
terminami oraz szkody wyrządzone przez Wykonawcę będą podlegały opłatom dodatkowym
nałożonym przez Wynajmującego przestrzeń FORTU LEGIONÓW w Warszawie.
UWAGA: Zamawiający dokona wstępnej rezerwacji w/w lokalizacji i przeprowadzi procedurę zawarcia
umowy najmu. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia umowy najmu, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawców, wskazując nową lokalizację na terenie Warszawy i wyznaczając dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofercie”.
3) pkt II.6 SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt techniczny, ekspozycyjny i multimedialny (np. telebim, press
wall, monitory, nagłośnienie). Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości powstałych
w wyniku organizowanych eventów oraz prac montażowych i demontażowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
1) pkt 5.17. c) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00”
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2) pkt 6.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r do godz. 09:00 w Ministerstwie Rozwoju,
00-507 Warszawa, Plac trzech Krzyży 3/5, (Kancelaria Główna Ministerstwa Rozwoju). Oferty można
składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 -16:15”.
3) Pkt 6.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju,
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 pok. 9 (wejście główne, od strony Pl. Trzech Krzyży)”.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana stanowi integralną część SIWZ.
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