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Legnica, dnia 22.08.2017 r. 

KD/ZZP/R/39/2017 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego „podprogowego” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

eventów promocyjnych projektu „ Poprawa jakości usług regionalnego publicznego 

transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup 

jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach 

Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5. Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (nr post. KD/ZZP/R/39/2017). 

 

Zamawiający Spółka Koleje Dolnośląskie S.A., informuje, że w trakcie postępowania jak wyżej, 

prowadzonego w oparciu o podstawę prawną wywodzoną z art.132 ust.1 pkt.5  

w zw. z art.133 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp, 

w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., 

dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej Regulamin) oraz z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), wpłynęły 

wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający, przedstawia poniżej 

treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami. Poniższe wyjaśnienia stanowią integralną część 

SIWZ przedmiotowego postępowania.  

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu informuje, że zmienił 

treść SIWZ. Treść niniejszych wyjaśnień oraz tekst jednolity SIWZ uwzględniający zmiany,  

o których mowa poniżej, został zamieszczony w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyj-

nosci.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.kolejedolnoslaskie.eu.  

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu zgodnie z poniższym. 
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1. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający posiada szczególne wymagania dotyczące sanitariatu instalowanego w cza-

sie poszczególnych wydarzeń? 

     Odpowiedź Zamawiającego:  

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do oszacowania i uzasadnienia liczby 

potrzebnych sanitariatów dla każdego z eventów. 

2. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyraża szczególne wymagania dotyczące ochrony poszczególnych 

wydarzeń (tj. ilość pracowników bądź ich wyposażenie)? 

  Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany dokonać oceny i uzasadnienia 

konieczności stosowania ochrony oraz jej zakresu.  

3. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zagwarantowania jakiejś pewnej ilości gości 

eventu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

     Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zagwarantowania określonej liczby gości.  

4. Pytanie Wykonawcy: 

Czy stoiska eventowe muszą być wykonane w formie tradycyjnych stoisk wystawienniczych 

(płyty PCV), czy można korzystać z innych form np. namioty? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać organizacji eventów w przedstawionych terminach oraz 

dostosować zabudowę do panujących warunków atmosferycznych.  

 

Zamawiający zmienia treść: 

1. pkt. 14.2 i 14.3 Instrukcji dla Wykonawców (I część SIWZ)  nadając nowe brzmienie: 

„14.2.Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2017 r. o godz. 12.00. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2017 r. o godz. 1230 ”, 

 

 

1. pkt. 1.2. lit e) Opisu przedmiotu zamówienia (III część SIWZ), który otrzymuje brzmienie: 
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„e) wdrożenia działań promocji całego cyklu eventów oraz każdego z eventów  

od 25.09.2017 r. w obrębie Dolnego Śląska”, 

 

2. pkt. 1.3. oraz 1.3.1 Opisu przedmiotu zamówienia (III część SIWZ) nadając mu nową treść: 

„1.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 14.09.2017 r. do akceptacji projekt: 

a) koncepcji eventów oraz hasło promujące całe wydarzenie,  

b) scenariuszy (w tym 1 lub 2 propozycje aranżacji strefy multimedialnej*)  

         każdego z eventów,  

c) identyfikacji wizualnej eventów Key visual, 

d) projekty materiałów reklamowych, o których mowa w pkt. 1.2. lit. g).  

 

 Zamawiający zastrzega możliwość zgłaszania uwag, bądź odrzucenia w całości projektów 

wymienionych w pkt. 1.3.  

1.3.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 14.09.2017 r. wykaz mediów, o których mowa 

w pkt. 3.20.” 

 

      Zatwierdzono 

      Cezary Dionizy Pacamaj – Wiceprezes Zarządu 

      Piotr Malepszak – Wiceprezes Zarządu 
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