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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 53/19/US) na usługę organizacji
„Gali Lider” oraz działań jej towarzyszących, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu
w ramach programu LIDER (X edycja).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz.1843), uprzejmie informuję, iż w dniu 05 grudnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1
Który obiekt Zamawiający ma na myśli pisząc „Aula” w pkt. 17.5 Ogłoszenia:
- Aulę w Budynku Głównym PW czy Aulę Fizyki przy ul. Koszykowej (pkt. IIII SOPZ SIWZ)?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że podjął decyzję o organizacji Gali w Auli Fizyki przy ul. Koszykowej 75.

PYTANIE 2
Zgodnie z pkt. III SOPZ SIWZ „(…) O wyborze miejsca Zamawiający poinformuje w przyszłym
postępowaniu (…) – proszę o doprecyzowanie miejsca realizacji z uwagi na potrzebę dostosowania do
niego projektu sceny i aranżacji przestrzeni.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że podjął decyzję o organizacji Gali w Auli Fizyki przy ul. Koszykowej 75.

PYTANIE 3
Prosimy o przekazanie wykazu przestrzeni, którą Zamawiający zapewnia na miejsce realizacji Gali?
Prosimy o przekazanie stosowych planów ze wskazaniem przestrzeni zapewnianej przez
Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w Ofercie konkretną
propozycję aranżacji przestrzeni, w tym biorąc pod uwagę organizację Gali, cateringu, zaplecza,
recepcji, szatni, garderoby itp. Zatem powyższe informacje są niezbędne dla Wykonawców, aby móc
dokonać przedmiotowej aranżacji przestrzeni.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że wszystkie potrzebne informacje znajdują
https://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/oferta/aula-gmachu-fizyki

się

pod

linkiem:

Zamawiający informuje ponadto, że ma do dyspozycji parter Auli wraz z podcieniami oraz dodatkową
salę przeznaczoną na potrzeby zaplecza technicznego.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie,
tj. termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert:
12.12.2019 r. o godz. 13:00, w Sali nr 237.

