NT.2.212.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer 16077-2016 z dnia 17.02.2016
Poznań: 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
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13803 - 2016 data 10.02.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul.
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901, fax. 61 8334651.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: 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. Liczba
uczestników 9 Poznań Półmaratonu - maksymalnie 12 000 osób, 17 Poznań Maratonu maksymalnie 8500 osób, MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA - maksymalnie 1500
osób, SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH - maksymalnie 1500 osób, biegów
dla dzieci i młodzieży W DRODZE DO MARATONU - maksymalnie 1500 osób.
Ostateczna liczba uczestników zostanie podana na 7 dni przed terminem każdej z imprez.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca pomiaru czasu musi umożliwić wykorzystanie transponderów indywidualnych
(wielokrotnego użytku). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: do
28.02.2016 roku - 12 000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z
przyporządkowanymi numerami uczestników biegu 9 Poznań Półmaraton, do 30.08.2016
roku - 8 500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi
numerami uczestników biegu 17 Poznań Maratonu, dostarczenie w przeddzień zawodów
( zawody w dniu 26.04.2016 roku) - 1 500 sztuk transponderów umieszczonych w
kopertach osobno dla każdej ze szkół z przyporządkowanymi numerami biegaczy
MEMORIAŁU BRONISŁAWA SZWARCA, dostarczenie w przeddzień zawodów
( zawody wrzesień 2016) 40 sztuk przygotowanych pałeczek startowych dla uczestników
SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH, dostarczenie na trzy dni przed
zawodami (zawody 08.10.2016r) - 1 500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach
osobno dla każdej ze szkół z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu W
DRODZE DO MARATONU. Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania usługi zapewnia

Wykonawca na koszt własny..
 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
wykonaniu pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów dla uczestników: 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. Ostateczna liczba uczestników
zostanie podana na 7 dni przed terminem każdej z imprez. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1A i 1B do niniejszej SIWZ. Wykonawca pomiaru czasu
musi umożliwić wykorzystanie transponderów indywidualnych (wielokrotnego użytku).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: Część I : do 28.02.2016 roku 12 000 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami
uczestników biegu 9 Poznań Półmaraton, do 30.08.2016 roku - 8 500 sztuk transponderów
umieszczonych w kopertach z przyporządkowanymi numerami uczestników biegu 17
Poznań Maratonu, Część II : dostarczenie w przeddzień zawodów ( zawody w dniu
26.04.2016 roku) - 1 500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach osobno dla
każdej ze szkół z przyporządkowanymi numerami biegaczy MEMORIAŁU BRONISŁAWA
SZWARCA, dostarczenie w przeddzień zawodów ( zawody wrzesień 2016) 40 sztuk
przygotowanych pałeczek startowych dla uczestników SZTAFETOWYCH BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH, dostarczenie na trzy dni przed zawodami (zawody 08.10.2016r) - 1
500 sztuk transponderów umieszczonych w kopertach osobno dla każdej ze szkół z
przyporządkowanymi numerami uczestników biegu W DRODZE DO MARATONU. Sprzęt
i urządzenia niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca na koszt własny..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 W ogłoszeniu jest: nie.
 W ogłoszeniu powinno być: tak.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.2).
 W ogłoszeniu jest: 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.
 W ogłoszeniu powinno być: 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.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: 19.02.2016r. godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie zamawiającego, III
piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.
 W ogłoszeniu powinno być: 25.02.2016r. godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie
zamawiającego, III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

Poznań, dnia 17.02.2016r.
Zatwierdzam:

sporządziła:
Małgorzata Górska

