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Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 27 lipca 2017 r.

1. Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie Istotnych
Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ w następującym zakresie:
1) § 2 ust. 6, ust. 7, ust. 9 oraz ust. 10 IPU otrzymują następujące brzmienie:
6. Wykonawca lub podwykonawca na cały okres realizacji umowy zobowiązuje się, zgodnie
z dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczeniem
stanowiącym załącznik nr 12 do ogłoszenia o zamówieniu, skierować do realizacji
przedmiotowego zamówienia 4 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na
realizację zamówienia przedstawi Zamawiającemu do wglądu dowody potwierdzające
wypełnienie zobowiązania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (np. kopie umów o pracę zawierających imię i nazwisko, datę zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu) dotyczące osób, o których mowa w ust. 6.
9. Z tytułu nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania, o których mowa w ust. 6,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 6 .
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę tego zobowiązania.
2) § 5 ust. 6 IPU otrzymuje następujące brzmienie:
6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące
pięćset 00/100) brutto za każdy przypadek nieskierowania do realizacji przedmiotowego
zamówienia 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę, zgodnie z oświadczeniem
(wg załącznik nr 12 do ogłoszenia o zamówieniu) Wykonawcy zawartym we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonym przez Wykonawcę, stanowiącego
załącznik nr 7 do umowy.
3) § 5 ust. 7 IPU zostaje wykreślony.
Pytanie nr 1: Z informacji, które uzyskaliśmy od lokalizacji wskazanej w pkt. I.4 SOPZ wynika, iż
event zamykający ma się odbyć 25.10.2017r. Czy w związku ze zmianą lokalizacji i rezerwacją
nowego terminu eventu zamykającego, zmienia się także treść rozdziału 3 w SIWZ, który mówi że
wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie do 15.10.2017? Czy w związku z tym, realizacja
ogólnopolskiej kampanii promocyjnej może zostać wydłużona, aż do dnia wyznaczonego na event
zamykający, tj. do 25.10.2017?
Odpowiedź:
Zamawiający w Rozdziale 3 SIWZ wskazał termin wykonania zamówienia, tj.: „Wykonawca jest
zobowiązany wykonać zamówienie do 15 października 2017 r.”
Jednocześnie w pkt 14.3b) SIWZ Zamawiający zastrzegł, że „Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
organizacyjnymi Zamawiającego, w szczególności dostosowaniem terminarza realizacji zadania do
innych zobowiązań lub zaistnieją obiektywne okoliczności, niezależne od Wykonawcy,
uniemożliwiające wykonanie zadania w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 umowy (w tym: ograniczenia
wynikające z zakupu mediów, ograniczenia związane z dostępnością angażowanych artystów, czas
produkcji materiałów niezbędnych do wykonania zadania), Zamawiający może przedłużyć termin
realizacji zadania nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.”

Pytanie nr 2: Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:
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Czy w ofercie musi się znaleźć menu obiadowe i bufetowe w dwóch wersjach? Czy w ofercie należy
przedstawić formularz rekrutacyjny? Czy w ofercie należy przedstawić pomysł na obrendowany
upominek o wartości nieprzekraczającej 50 zł/szt? Czy w ofercie należy przedstawić propozycję
moderatora eventu podsumowującego? Czy powyższa całość ma zostać ustalona z Zamawiającym na
etapie realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający określił we Wzorze szczegółowego formularza oferty elementy składowe, które
Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie. Wymienione powyżej kwestie zostaną szczegółowo
omówione i ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana stanowi integralną część SIWZ.
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