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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (2) z dnia 09.07.2013r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie
II Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii (sygn. post.: ZP.272.58.2013)

usługi

organizacji

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane
pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie Nr 1:
„Zamawiający w SIWZ napisał:
"System identyfikacji wizualnej Kongresu i województwa łódzkiego zostanie dostarczony
Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. (...)
Terminy realizacji Etapu I:
a) projekt graficzny zaproszeń zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. "
pytanie1 : Kiedy zostanie dostarczona Wykonawcy treść zaproszenia?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Treść zaproszenia zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy.

Pytanie Nr 2:
"f) katalogi konferencyjne: objętość do 28 stron + okładka; format katalogu po złoŜeniu: 210 x 260
mm; surowiec: okładka: – edixion 190 g/m2; środki – edixion, 140 g/m2, kolorystyka: 4 + 4, oprawa klejona –
nakład 400 szt.;
pytanie 2: Ze względu na małą objętość stron katalogu, czy dopuszczają Państwo oprawę szytą a nie
klejoną?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dostarczenia szytych lub klejonych katalogów konferencyjnych.

Pytanie Nr 3:
„Kto i kiedy dostarczy Wykonawcy treść katalogów? Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy prócz
logotypów równieŜ zdjęcia do katalogu?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Treści do pozostałych projektów graficznych (w tym katalogów) zostaną dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu dostarczenia projektów graficznych.
Zdjęcia do katalogu dostarczy Zamawiający.

Pytanie Nr 4:
„Czy roll-upy będą wszystkie te same, czy trzeba przygotować trzy róŜne projekty?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca ma opracować koncepcję graficzną dla 3 róŜnych roll-upów zgodnie z OPZ.

Pytanie Nr 5:
„Czy i kiedy Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników przed konferencją, aby Wykonawca mógł
wykonać druk identyfikatorów juŜ z nazwiskami uczestników lub naklejenie ich, a później dodrukowywać tylko
nazwiska osób które zgłoszą się w dniu konferencji?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dostarczy listę uczestników konferencji w terminie najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem
imprezy.

Pytanie Nr 6:
"6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.2.

posiadania wiedzy i doświadczenia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeśli wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na kompleksowej organizacji
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wydarzenia takiego jak np.: konferencja/forum/sympozjum/ kongres, w których (w kaŜdym z nich) wzięło
udział minimum 300 osób, z czego przynajmniej jedna z ww. usług o wartości nie mniejszej niŜ 80.000 zł
brutto. "
Pytanie 6: Czy wykonawca spełni warunki jeŜeli wykaŜe się wykonaniem co najmniej 2 (dwie) usługi
polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia takiego jak np.: konferencja/forum/sympozjum/ kongres/
warsztaty/gala na minimum 300 osób z czego przynajmniej jedna z ww. usług o wartości nie mniejszej niŜ
80.000 zł brutto.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymienia w opisie warunku udziału w postępowaniu (pkt. 6.1.2 SIWZ) przykładowe wydarzenia.
W związku z powyŜszym wydarzenia pod nazwą warsztaty, gala, zjazdy, spotkania, sesje mieszczą się tym
zakresie, waŜne jest, aby zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia, w ramach realizowanych zamówień Wykonawcy wykazali, Ŝe wykonali usługi obejmujące
swym zakresem łącznie usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz konferencyjne.

Pytanie Nr 7:
"Zamawiający

planuje,

liczba

Ŝe

wszystkich

uczestników

Kongresu

korzystających

z

usług

gastronomicznych nie przekroczy 300 osób. Wykonawca musi posiadać na terenie obiektu sale
restauracyjne mogące jednorazowo pomieścić 300 osób.
Zamawiający

zastrzega,

Ŝe

zastawa ma być

ceramiczna lub porcelanowa z uŜyciem sztućcy

platerowanych, obrusy materiałowe: lniane lub bawełniane. O ostatecznej liczbie osób, korzystających z w/w
usług Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na tydzień przed upływem terminu realizacji
Etapu III."
Pytanie 7: O ile procent Zamawiający zamierza maksymalnie zmniejszyć zamówienie na catering?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający

nie

potrafi

określić

na

tym

etapie

procentowych

zmian

wykorzystanych

usług

gastronomicznych. Wykonawca powinien przygotować wycenę dla 300 osób.

Pytanie Nr 8:
„Dotyczy: Etap V
Usługi związane z promocją
Co to znaczy publikacja? Płatna? Czy bezpłatna po wysyłce informacji prasowej, jeśli tak to kto pisze te
informacje, kto je wysyła ?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z OPZ (etap V, pkt.1)
„Publikacja artykułów prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym.
Co najmniej 2 artykuły w prasie o zasięgu regionalnym poświęcone Kongresowi; kaŜdy artykuł powinien
posiadać objętość minimum ¼ prawej strony. Miejsce publikacji: dział, sekcja dedykowane sprawom
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społecznym lub gospodarczym oraz portal internetowy. Dziennik regionalny spełniający łącznie następujące
warunki:
a) płatny;
b) ma charakter gazety codziennej, posiada codzienne wydania o zasięgu lokalnym i regionalnym
(województwo łódzkie) lub dodatek regionalny dziennika o zasięgu krajowym;
c) ukazuje się w postaci drukowanej;
d) ukazuje się regularnie, co najmniej 6 razy w tygodniu;
e) posiada stałe okazjonalne i specjalne dodatki branŜowe lub tematyczne;
f)

nie jest gazetą wypełnioną tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą
się do emocji, prowokacyjną, nierzadko przekraczającą normy dziennikarskie, zajmuje się i publikuje
rzetelną informację podaną zgodnie z przyjętymi zasadami etyki dziennikarskiej;

g) ma płatne rozpowszechnianie na terenie województwa łódzkiego i średnią liczbę egzemplarzy
sprzedanych na terenie województwa łódzkiego, przypadającą na jedno wydanie w miesiącu
listopadzie 2012 roku wynoszącą nie mniej niŜ 20 tys. egzemplarzy;
h) posiada wydanie internetowe.”

Zgodnie z OPZ materiały prasowe, informacyjne i etc. opracowywane są przez Wykonawcę. Przed publikacją
i publicznym udostępnieniem podlegają bezwzględnej akceptacji Zamawiającego.

Pytanie Nr 9:
„Kto daje wkład merytoryczny do newslettera? Jak duŜy objętościowo powinien być?”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z OPZ materiały prasowe, informacyjne i etc. opracowywane są przez Wykonawcę. Przed publikacją
i publicznym udostępnieniem podlegają bezwzględnej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający nie jest w stanie określić objętościowo wielkości newslettera.

Pytanie Nr 10:
„W

punkcie

3.3

SIWZ

widnieje

zapis

Zamawiający

wymaga,

aby

miejscem

zorganizowania

II Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii, był hotel minimum czterogwiazdkowy, połoŜony w centrum
miasta Łodzi (obszar określony w uchwale Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26.10.2005 r.
w sprawie

Systemu

Informacji

Miejskiej

w Łodzi

–

dokument

dostępny

pod

adresem

http://www.zdit.uml.lodz.pl/_plik.php?id=1918)
Czy moŜliwe jest zatem aby miejscem zorganizowania konferencji był hotel Andels, który połoŜony jest przy
ulicy Ogrodowej? WzdłuŜ tej właśnie ulicy biegnie bowiem granica centrum miasta (o którym mowa powyŜej)”

Odpowiedź Zamawiającego:
Ulica Ogrodowa mieści się w obszarze Centrum Miasta Łodzi.
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II. W związku z udzielonymi odpowiedziami na Pytania Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 5 Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ
w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
(dla ułatwienia zmienione zapisy zaznaczone są kolorem czerwonym)

1) w Etapie I - Przygotowanie projektu graficznego materiałów promocyjno – informacyjnych –
w punkcie 1:
Zapis:
„1. Opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjno-informacyjnych dla uczestników Kongresu
według wskazówek i po akceptacji Zamawiającego, zgodnych z elementami identyfikacji wizualnej
Kongresu oraz systemem identyfikacji wizualnej województwa łódzkiego, w tym przygotowanie projektów:
a. identyfikatorów;
b. roll-up’ów;
c.

zaproszeń w formie papierowej i elektronicznej;

d. wkładek do zaproszenia;
e. katalogów konferencyjnych;
f.

notatników;

g. długopisów;
h. pamięci przenośnej.
System identyfikacji wizualnej Kongresu i województwa łódzkiego zostanie dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiającego w dniu podpisania umowy.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjno-informacyjnych dla uczestników Kongresu
według wskazówek i po akceptacji Zamawiającego, zgodnych z elementami identyfikacji wizualnej
Kongresu oraz systemem identyfikacji wizualnej województwa łódzkiego, w tym przygotowanie projektów:
a) identyfikatorów;
b) roll-up’ów;
c) zaproszeń w formie papierowej i elektronicznej;
d) wkładek do zaproszenia;
e) katalogów konferencyjnych;
f)

notatników;

g) długopisów;
h) pamięci przenośnej.
System identyfikacji wizualnej Kongresu i województwa łódzkiego oraz treść zaproszenia zostaną
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Treści do pozostałych projektów graficznych (w tym katalogów) zostaną dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu dostarczenia projektów graficznych.”
2) w Etapie II - Usługa druku i dostarczenia materiałów promocyjno-informacyjnych
- w punkcie 1 f):
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Zapis:
„f) katalogi konferencyjne: objętość do 28 stron + okładka; format katalogu po złoŜeniu: 210 x 260 mm;
surowiec: okładka: – edixion 190 g/m2; środki – edixion, 140 g/m2, kolorystyka: 4 + 4, oprawa klejona –
nakład 400 szt.;”

Otrzymuje następujące brzmienie:
„f) katalogi konferencyjne: objętość do 28 stron + okładka; format katalogu po złoŜeniu: 210 x 260 mm;
surowiec: okładka: – edixion 190 g/m2; środki – edixion, 140 g/m2, kolorystyka: 4 + 4, oprawa klejona lub
szyta – nakład 400 szt.;”

3) w Etapie IV - Usługi organizacyjne
- w punkcie 1.2:
Zapis:
„1.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadrukowanie lub przyklejenie etykiety z imieniem i nazwiskiem
kaŜdego rejestrującego się uczestnika na identyfikatory. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny będzie za
dystrybucję identyfikatorów oraz teczek/toreb z materiałami informacyjno-promocyjnymi.”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„1.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadrukowanie lub przyklejenie etykiety z imieniem i nazwiskiem
kaŜdego rejestrującego się uczestnika na identyfikatory. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny będzie za
dystrybucję identyfikatorów oraz teczek/toreb z materiałami informacyjno-promocyjnymi. Lista uczestników
konferencji zostanie dostarczona przez Zamawiającego w terminie najpóźniej 3 dni przed planowanym
terminem imprezy.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Wykonawca zobowiązany
Zamawiającego zmian.

jest

do

uwzględnienia

w

składanej

ofercie

dokonanych

przez

ZATWIERDZAM

Z up. Zarządu Województwa Łódzkiego
Adam Paluszkiewicz
p.o. Dyrektora Biura
Zamówień Publicznych
Łódź, dn. 09.07.2013 r.
.............................................................
(na podstawie Uchwały Nr 418/13 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2013r. ze zm.)
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