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INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna  imprez i
imprez masowych w Oddziałach POSiR w roku 2015.

Zgodnie z art.  38 ust.  2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),Zamawiający informuje, że wpłynęło
zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1. 
„Zapytanie dotyczy zapisu w pkt. 5 Specyfikacji podpunkt 2:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat
przed terminem składania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również  wykonuje,  minimum  3  usługi  ochrony  fizycznej  imprez  masowych,  o  ilości
uczestników minimum 5000 każda, w tym: minimum 1 usługę ochrony imprezy masowej w
mieście powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie wykonawca przygotował pełną dokumentację
przeprowadzenia  imprezy wraz z uzyskaniem w imieniu  organizatora  niezbędnych  zgód i
pozwoleń, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.,
wymagającą zmian w organizacji ruchu drogowego na odcinku minimum 42 km. "
-  jak  należy  rozumieć  zapis  mówiący  o  5000  uczestników,  czy  dotyczy  to  imprezy
masowej zgłoszonej na 5000 osób czy ilości uczestników (zawodników) biorących udział
w imprezie.
Jeżeli  dotyczy  to  imprez  masowych  zgłoszonych  na  5000  osób,  to  następny  zapis
mówiący  o  tym,  że  w  tych  trzech  usługach  powinna  znajdować  się  usługa  która
wymagała przygotowania pełnej dokumentacji i uzyskania wszystkich zgód i pozwoleń
oraz zmian w organizacji ruchu drogowego na odcinku minimum 42 km, z  treśc izapisu
wynka  jasno  że  powyższe  dotyczy  usługi  zabezpieczenia  Maratonu  -  nigdy  impreza
masowa maraton w Poznaniu nie była zgłaszana na 5000 osób. ”

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem warunku:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, w
okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  terminem  składania  ofert,  wykonał,  a  w  przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,  minimum 3 usługi ochrony fizycznej
imprez masowych, o ilości uczestników minimum 5 000  każda, w tym: minimum 1 usługę
ochrony imprezy masowej  w  mieście powyżej  500 tys.  mieszkańców, gdzie wykonawca
przygotował pełną dokumentację przeprowadzenia imprezy  wraz z uzyskaniem w imieniu
organizatora   niezbędnych  zgód  i  pozwoleń,  zgodnie  z  ustawą   o  bezpieczeństwie  imprez
masowych   z  dnia 20 marca 2009 r.,   wymagającą zmian w organizacji ruchu drogowego na
odcinku minimum 42 km.
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