
NT.2.212.07.2016

    MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW                     
ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
2164), zwanej dalej ustawą, w trybie przetarg nieograniczony : Przedmiotem zamówienia
jest usługa polegająca na wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów
dla  uczestników:  9  Poznań  Półmaratonu,17  Poznań  Maratonu,  MEMORIAŁU
BRONISŁAWA SZWARCA, SZTAFETOWYCH BIEGI PRZEŁAJOWE, biegów dla dzieci i
młodzieży W DRODZE DO MARATONU.

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Zamawiający  zmienia  treść  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia, a co za tym idzie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zmianie ulega
termin składania ofert.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na dwie części – każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie
lczęści zamównia.

część I : 
9 Poznań Półmaratonu,17 Poznań Maratonu,
Liczba  uczestników  9  Poznań  Półmaratonu  -  maksymalnie  12  000  osób,  17  Poznań
Maratonu - maksymalnie 8500 osób,
część II:
 MEMORIAŁU  BRONISŁAWA  SZWARCA,  SZTAFETOWYCH  BIEGI  PRZEŁAJOWE,
biegów dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU.
Liczba uczestników  MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA – maksymalnie 1500 osób,
SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH  – maksymalnie 1500 osób, biegów dla
dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU – maksymalnie 1500 osób.

Zmianie  ulegają  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadanej  wiedzy  i
doświadczenia :

Część I :
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej  3 usługi
pomiaru  czasu  na   maratonach  lub  półmaratonach  biegowych,  w  tym  minimum na  1
maratonie, które ukończyło w każdym z biegów minimum 5000 osób,  a pomiar czasu
dokonany  był  przy   pomocy   wodoszczelnych  transponderów  elektronicznych  o
parametrach wskazanych w niniejszym zamówieniu z wykorzystaniem mat pomiarowych;
Część II : 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania



ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej  2 usługi
pomiaru czasu na  imprezach biegowych, które ukończyło w każdym z biegów minimum
1000 osób,  a pomiar czasu dokonany był przy  pomocy  wodoszczelnych transponderów
elektronicznych o parametrach wskazanych w niniejszym zamówieniu z wykorzystaniem
mat pomiarowych;

zmianie ulega termin składania ofert :

Oferty  należy  składać  do  dnia 25.02.2016r. do  godziny  11:00 w  sekretariacie
zamawiającego, I piętro, ul. Chwiałkowskiego 34,  61-553 Poznań.

Kompletna zmieniona  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia warz z wszystkimi
załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządziła :

Małgorzata Górska


