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KOMISJA PRZETARGOWA 

Warszawa, 14 czerwca 2018 r. 

Znak procedury: 2/2018 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na organizację i obsługę Światowej Konferencji Antydopingowej 

wraz z imprezami towarzyszącymi 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Pytanie dotyczy zapisu z Rozdziału III, pkt.1, podpunkt 3). W treści jest mowa o konieczności wykazania doświadczenia 

w zakresie „organizacji Konferencji lub Kongresów (również o tematyce sportowej)”. Czy tematyka sportowa 

konferencji lub innych organizowanych wydarzeń jest wymogiem koniecznym? 

 

Odpowiedź 1 

Tematyka sportowa wydarzeń nie jest wymogiem koniecznym. 

 

Pytanie nr 2 

Ile należy wykazać w załączniku nr 6 wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. Wykonawca był odpowiedzialny za kompleksową organizację Konferencji lub Kongresów (również  

o tematyce sportowej) o podobnym zakresie zadań oraz o liczbie uczestników nie mniejszej niż 1500 osób. 

  

Pytanie nr 3 

Ile należy wykazać w załączniku nr 6 wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. tworzenie stron internetowych wraz z modułami wskazanymi w SOPZ?  

 

Pytanie nr 4 

Ile należy wykazać w załączniku nr 6 wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. tworzenie identyfikacji wizualnej?  

 

Pytanie nr 5 

Jeśli chodzi o spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu – przedstawienie minimalnie ilu potwierdzeń w zakresie: 

a. Kompleksowej organizacji kongresów 

b. Tworzenia stron internetowych 

c. Tworzenia identyfikacji wizualnej 

zostanie uznane za warunek spełniony?  Chodzi o usługi, które mamy przedstawić w załączniku nr 6.  

 

Odpowiedź 2-5 

Rozdział III, punkt 1, podpunkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: 

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje minimum 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca był odpowiedzialny za kompleksową organizację Konferencji 

lub Kongresów (również o tematyce sportowej) o podobnym zakresie zadań oraz o liczbie uczestników  

nie mniejszej niż 1500 osób z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie lub 

poleganiu na zdolności innych podmiotów, wykazane usługi nie będą podlegały sumowaniu. W celu potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisany powyżej warunek musi spełniać samodzielnie przynajmniej 

jeden podmiot.  
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- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje minimum 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. tworzenie stron internetowych wraz z modułami wskazanymi w SOPZ 

z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi  

te zostały wykonane należycie.   

- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje minimum 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. tworzenie identyfikacji wizualnej z podaniem przedmiotu, dat wykonania  

i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Wykonawca może wykazać te same wykonane zamówienia w załączniku nr 6 i nr 7? 

 

Odpowiedź 6 

Zgodnie z Rozdziałem XI Ogłoszenia o zamówieniu (pkt 2 ppkt. 2 lit. a), Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

wskazania w wykazie (załącznik nr 7) tych samych usług, które zostaną przez Wykonawcę wskazane jako  

te potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6). 

 

Pytanie nr 7 

Wydaje się, że nie wymagacie Państwo wpłaty wadium, będę wdzięczna za potwierdzenie. 

  

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 8 

W Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 prosimy o wskazówki jakie usługi powinny być wycenione  

w pozycji nr 43 (koordynacja działań wskazanych w SOPZ) a jakie w pozycji nr 44 (pozostałe koszty związane  

z organizacją i obsługą ŚKA zgodnie z SOPZ)? 

 

Odpowiedź 8 

W punkcie 43 należy wycenić działania związane z koordynacją Światowej Konferencji Antydopingowej wskazane  

w punkcie 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  - Zakres zadań Wykonawcy: 

„W zakresie obowiązków Wykonawcy mieścić się będą działania o charakterze koordynacyjnym w stosunku do: 

1) działań związanych z organizacją przez Zamawiającego imprez kulturalnych oraz towarzyszących; 

2) tłumaczeń ustnych w trakcie Światowej Konferencji Antydopingowej oraz posiedzeń Komitetu Wykonawczego  

i Zarządu WADA; 

3) pracy pracowników Międzynarodowego Centrum Kongresowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  

i wsparcia Konferencji.” 

 

W punkcie 44. formularza cenowego należy wycenić wszystkie pozostałe działania, które zostały zawarte  

w Szczegółowym Opisie Zamówienia ale nie wyszczególnione w formularzu cenowym jako osobna pozycja. Jeżeli  

w ocenie Wykonawcy wszystkie opisane w SOPZ usługi zostały ujęte w formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza 

możliwość pozostawienia pozycji pustej lub wpisania kwoty 0,00 zł. 

 

Pytanie nr 9 

Czy punkty kontroli dla skanerów RTG i bramek wykrywania  metali będą wewnątrz budynku Centrum? Chodzi tu  

o warunki klimatyczne pracy prześwietlarek i detektorów bramowych, oraz o zabezpieczenie przed dostępem osób 

nieuprawnionych w godzinach nocnych (zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją).  

 

Odpowiedź 9 

Punkty kontroli dla systemów skanowania bagażu (skanery RTG) oraz bramek wykrywania metali zlokalizowane będą 

wewnątrz Międzynarodowego Centrum Kongresowego, przy wejściach do obiektu. 

 

Pytanie nr 10 

Czy będzie zapewnione stabilne podłoże (żadna tymczasowa podłoga z desek) o nośności 450kg/m2? 
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Odpowiedź 10 

Będzie zapewnione stabilne podłoże o nośności wyższej niż 450 kg/m2. 

 

Pytanie nr 11 

Czy można podać przybliżone miejsca instalacji skanerów RTG, i jakie są warunki instalacji?  Chodzi o transport 

maszyn o wadze około 400kg - czy jest to np. parter przy wejściach do centrum itd....) i czy będzie trzeba pokonywać 

schody i inne przeszkody? 

  

Odpowiedź 11 

Punkty kontroli zlokalizowane będą przy wejściach do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zamawiający  

na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać warunków instalacji, gdyż są one ściśle związane z rodzajem sprzętu 

oferowanego przez Wykonawcę. Drzwi do MCK mają wymiar 1,75 x 2,35 m, dodatkowo istnieje możliwość 

skorzystania z bramy ażurowej o wym. 7,0 x 4,0 m oraz z windy technicznej (wym. drzwi 1,3 x 2,1 m)  dającej 

możliwość dostania się na każdy poziom MCK za wyjątkiem wejścia od ulicy Olimpijskiej. Wym. drzwi od ulicy 

Olimpijskiej 1,75 x 2,35 m. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający może potwierdzić czy chodzi o standardowy bagaż podręczny uczestników? -  nie przekraczający 

rozmiarami bagażu podręcznego obowiązującego w liniach lotniczych LOT, Ryanair, Wizz air itd...  

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie może zagwarantować, że bagaż uczestników będzie zbliżony do rozmiarów zgodnych z wymogami 

linii lotniczych. W przypadku gdy bagaż będzie gabarytem przekraczał parametry maszyny wówczas Wykonawca będzie 

zobligowany do zapewnienia miejsca, w którym bagaż taki będzie mógł być pozostawiony pod opieką osób wskazanych 

przez Wykonawcę. Do momentu wydania bagażu właścicielowi, Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialność, 

natomiast nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość. Miejsce przechowywania bagażu zostanie ustalone  

z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający może udzielić bardziej szczegółowych informacji o przeznaczeniu skanerów kodów qr czy mają być 

jakoś zintegrowane z systemem kontroli dostępu ? jakim?  

 

Odpowiedź 13 

Skanery kodów qr mają być wykorzystane do weryfikacji uprawnień uczestników Konferencji do dostępu  

do poszczególnych stref obiektu, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego w późniejszym terminie. Nadawanie 

uprawnień dostępu do poszczególnych stref będzie się odbywało za pomocą modułu rejestracji opisanego w SOPZ. 

Wykonawca samodzielnie określi czy i jaki zintegrowany system jest niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji 

uczestników. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie RTG do prześwietlania bagażu powinno być wyposażone w ekran diagnostyki  

- wyświetlany na monitorze, który po otwarciu przez operatora pozwoli na sprawdzenie  podstawowych parametrów 

systemu: aktualne napięcie na generatorze, napięcia zasilaczy oraz informacje wizualna czy te napięcia są w normie czy 

poza normą. 

Odpowiedź 14 

Przedstawiona specyfikacja spełnia wymagania Zamawiającego, jednak nie jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w postępowaniu. Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie 

urządzenia RTG, tak by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany 

sprzęt powinien posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że tunel inspekcyjny w urządzeniu RTG do prześwietlania bagażu powinien być takiej 

wielkości, aby umożliwić prześwietlanie bagażu podręcznego tj. plecaki, torby, walizki itp. i posiadać następujące 

rozmiary: szerokość minimum 520mm - maksimum 600mm oraz wysokość 350mm - maksimum 400mm 
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Odpowiedź 15 

Przedstawiona specyfikacja spełnia wymagania Zamawiającego, jednak nie jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w postępowaniu. Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie 

urządzenia RTG, tak by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany 

sprzęt powinien posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. Ponadto należy mieć na uwadze,  

że w przypadku braku możliwości kontroli bagażu o większym wymiarze, Wykonawca będzie zobowiązany do jego 

przechowania zgodnie z odpowiedzią udzieloną w punkcie 12. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie RTG do prześwietlania bagażu powinno spełniać warunek uruchamiania emisji 

promieniowania wyłącznie gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty (czujniki wejścia i wyjścia 

z tunelu), a  w pozostałym czasie pracy generator nie emitował promieniowania? 

 

Odpowiedź 16 

Przedstawiona specyfikacja spełnia wymagania Zamawiającego, jednak nie jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w postępowaniu. Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie 

urządzenia RTG, tak by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany 

sprzęt powinien posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie RTG do prześwietlania bagażu powinno być wyposażone w klawiaturę sterującą 

fabrycznie zespoloną z urządzeniem, z możliwością zamknięcia w obudowie na kluczyk w celu zabezpieczenia przed 

dostępem osób nieupoważnionych? 

 

Odpowiedź 17 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie urządzenia RTG, tak 

by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany sprzęt powinien 

posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie RTG do prześwietlania bagażu powinno być wyposażone w minimum  

5 przycisków:  4 przyciski na obudowie maszyny (po jednym z każdej z czterech stron) oraz  1 przycisk na pulpicie 

sterującym - co zapewni łatwy dostęp dla operatora – w zasięgu swojej ręki -  niezależnie, z której strony maszyny lub 

taśmociągu w danej chwili będzie się znajdował. 

 

Odpowiedź 18 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie urządzenia RTG, tak 

by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany sprzęt powinien 

posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy urządzenia RTG do prześwietlania bagażu z wyjątkiem monitora mają 

być wbudowane w urządzenie? 

 

Odpowiedź 19 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić rodzaj i wyposażenie urządzenia RTG, tak 

by spełniał wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Zaoferowany sprzęt powinien 

posiadać aktualne zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie czy klawiatura urządzenia RTG ma być wyposażona w dedykowane klawisze dla następujących 

funkcji:  

- funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazu,  

- tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej /nieorganicznej, 

- funkcja obrazu czarno-białego / negatywu, 

- funkcja wyświetlania obrazu w kolorze (różne kolory prześwietlonego materiału),  

- funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości,  
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- widok poprzednich obrazów. 

  

Odpowiedź 20 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić parametry klawiatury systemu kontroli 

bagażu. 

 

Pytanie nr 21 

W ilu minimalnie kolorach mają być prezentowane materiały w zależności od liczby atomowej prześwietlanego 

przedmiotu - w nowoczesnych urządzeniach jest to min. 6, co zapewnia operatorowi bardziej precyzyjne i szybsze 

rozpoznanie zagrożeń w prześwietlanych obiekcie.  

 

Odpowiedź 21 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić ile kolorów winien mieść sprzęt oferowany 

przez Wykonawcę, gdyż będzie on odpowiedzialny również za jego obsługę. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o określenie minimalnej mocy generatora oraz wielkości penetracji stali w urządzeniu RTG do prześwietlania 

bagażu - w nowoczesnych urządzeniach napięcie generatora wynosi 160kV, a zdolność penetracji stali wynosi minimum 

37 mm., dzięki czemu operator urządzenia ma znacznie większą zdolność identyfikacji materiałów niebezpiecznych 

ukrytych w bagażu.  

 

Odpowiedź 22 

Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić moc generatora oraz wielkość penetracji 

stali w urządzeniu do prześwietlania bagażu. 

 

Pytanie nr 23 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – tabela wiersz 35 – prosimy o doprecyzowanie usługi zabezpieczenia obiektu – ochrona, 

poprzez określenie wymaganego przez Zamawiającego wykazu posterunków i harmonogramu czasu ich pracy, 

 

Odpowiedź 23 

Wykonawca samodzielnie określi minimalną ilość posterunków niezbędnych dla zabezpieczenia Światowej Konferencji 

Antydopingowej. Ocena ta winna być przeprowadzona na podstawie posiadanego doświadczenia oraz  wiedzy. Zgodnie 

z formularzem cenowym, będącym załącznikiem do Ogłoszenia, cena powinna być podana za dzień świadczonej usługi, 

przy czym Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony obiektu po zrealizowaniu programu Konferencji 

na dany dzień oraz opuszczeniu obiektu przez jej uczestników. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o doprecyzowanie, jaki jest wymagany zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracowników 

ochrony?  

 

Odpowiedź 24 

Zakres obowiązków pracowników ochrony wynika w szczególności z art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  

o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013 r. poz 1681). Zamawiający nie przewiduje 

konieczności zabezpieczenia Konferencji przez specjalistyczne formacje uzbrojone, a zakres obowiązków tych 

pracowników nie będzie wykraczał poza zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji. 

 

Pytanie nr 25 

Pytanie o obsługę medyczną – ile w jakich godzinach i jaka to obsługa  

 

Odpowiedź 25 

Informacja na ten temat została przedstawiona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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Pytanie nr 26 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 2 mecz hokejowy ma być zabezpieczany  

w ramach usługi zabezpieczenia obiektu wg.  załącznika nr 1 do ogłoszenia? Czy wspominany mecz podlega osobnemu 

zabezpieczeniu? Jeżeli tak to prosimy o podanie:  

- Charakter imprezy – czy będzie to impreza masowa czy też rekreacyjna? 

- Czy Zamawiający określa wymaganą ilość pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy? 

- Planowanej ilości uczestników imprezy – czy do wyceny należy przyjąć 2.000 uczestników? 

- Planowanej daty wydarzenia i godzin, w których będzie ona przebiegała – czy należy przyjąć godziny jej 

zabezpieczenia wyłącznie od 19:00 do 22:00?  

 

Odpowiedź 26 

W meczu hokejowym weźmie udział nie więcej niż 300 osób, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić 

bezpieczeństwo uczestników tego wydarzenia w ramach usługi związanej z zabezpieczeniem Światowej Konferencji 

Antydopingowej. Wykonawca dostosuje siły i środki proporcjonalnie do przewidywanej liczby uczestników.  

Na potrzeby zabezpieczenia tego wydarzenia wykorzystane zostaną systemy zlokalizowane w MCK bez konieczności ich 

transportu do Hali sportowo-widowiskowej SPODEK ze względu na bezpośrednie połączenie tych obiektów. Pozostałe 

elementy zostały określone w SOPZ. 

 

Pytanie nr 27 

Załącznik nr 2 – szkic programu – tabela - prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany przez Zamawiającego Kolacja 

połączona z występem artystycznym ma być zabezpieczany w ramach usługi wskazanej w wierszu 35 załącznika nr 1  

do ogłoszenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie: 

- Charakter imprezy – czy będzie to impreza masowa czy też rekreacyjna? 

- Czy Zamawiający określa wymaganą ilość pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy? 

- Planowanej ilości uczestników imprezy – czy do wyceny należy przyjąć 2.000 uczestników? 

- Planowanej daty wydarzenia i godzin, w których będzie ona przebiegała – czy należy przyjąć godziny jej 

zabezpieczenia wyłącznie od 19:00 do 22:00? 

- Jaka jest planowana lokalizacja tej imprezy? 

 

Odpowiedź 27 

Kolacja połączona z występem artystycznym powinna być zabezpieczona w ramach usługi zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia. Kolacja jest integralną częścią Światowej Konferencji Antydopingowej, a wszystkie 

szczegóły związane z jej organizacją zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca samodzielnie określi ilość pracowników ochrony niezbędną do jej prawidłowego zabezpieczenia.  Na 

potrzeby zabezpieczenia tego wydarzenia wykorzystane zostaną systemy zlokalizowane w MCK bez konieczności ich 

transportu do Hali sportowo-widowiskowej SPODEK ze względu na bezpośrednie połączenie tych obiektów. Pozostałe 

elementy zostały określone w SOPZ. 

 

Pytanie nr 28 

Załącznik nr 2 – szkic programu – tabela - prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany przez Zamawiającego Kolacja dla 

zaproszonych gości VIP poza obiektami konferencyjnymi ma być zabezpieczany w ramach usługi wskazanej w wierszu 

35 załącznika nr 1 do ogłoszenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie: 

- Charakter imprezy – czy będzie to impreza masowa czy też rekreacyjna? 

- Czy Zamawiający określa wymaganą ilość pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy? 

- Planowanej ilości uczestników imprezy – czy do wyceny należy przyjąć 2.000 uczestników? 

- Planowanej daty wydarzenia i godzin, w których będzie ona przebiegała – jakie należy przyjąć godziny jej 

zabezpieczenia? 

- Jaka jest planowana lokalizacja tej imprezy? 

 

Odpowiedź 28 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ww. kolacji dla gości VIP. 

 

Pytanie nr 29 

Załącznik nr 2 – szkic programu – tabela - prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany przez Zamawiającego Impreza 

artystyczna w NOSPR dla zainteresowanych i zarejestrowanych uczestników konferencji ma być zabezpieczany  

w ramach usługi wskazanej w wierszu 35 załącznika nr 1 do ogłoszenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie: 

- Charakter imprezy – czy będzie to impreza masowa czy też rekreacyjna? 
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- Czy Zamawiający określa wymaganą ilość pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy? 

- Planowanej ilości uczestników imprezy – czy do wyceny należy przyjąć 2.000 uczestników? 

- Planowanej daty wydarzenia i godzin w których będzie ona przebiegała – jakie należy przyjąć godziny jej 

zabezpieczenia? 

  

Odpowiedź 29 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia ww. imprezy artystycznej w NOSPR. 

 

Pytanie nr 30 

Czy w przypadku, gdy któraś z imprez opisanych w pytaniu od 26 do 28 będzie imprezą masową, to czy Wykonawca ma 

również zapewnić Kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej i ewentualnie pomóc przy opracowaniu 

dokumentacji związanej z uzyskaniem zgody na przeprowadzenie imprezy masowej?  

 

Odpowiedź 30 

Światowa Konferencja Antydopingowa nie jest imprezą masową w świetle ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160). Mimo to Wykonawca będzie zobowiązany  

do zapewnienia Kierownika ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie nadzorowanie działań pracowników ochrony 

oraz osób obsługujących sprzęt służący do kontroli bezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 31 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – pkt 11 wymogi dotyczące obiektu konferencyjnego – prosimy o doprecyzowanie,  

co Zamawiający rozumie pod pojęciem „służby porządkowe” wyszczególnione na str. 32 w akapicie „Zamawiający,  

na podstawie odrębnej umowy (…)”?  

 

Odpowiedź 31 

Zamawiający wykreśla z SOPZ przywołany przez Wykonawcę zwrot „służby porządkowe”. 

 

Pytanie nr 32 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – pkt 13 zabezpieczenie medyczne oraz ochrona – czy wymóg wykwalifikowanych 

pracowników, z których min 70% posługiwać będzie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym dotyczy 

również pracowników ochrony do zabezpieczenia imprez towarzyszących wydarzeniu, o których wspomnieliśmy  

w pytaniu 26-29?  

 

Odpowiedź 32 

Znajomość języka angielskiego dotyczy pracowników ochrony wskazanych do obsługi Konferencji. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do zabezpieczenia kolacji dla gości VIP oraz koncertu w NOSPR, a wymóg wykwalifikowanych 

pracowników dotyczy jedynie wydarzeń organizowanych w MCK. 

 

Pytanie nr 33 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – pkt 13 zabezpieczenie medyczne oraz ochrona – prosimy do doprecyzowanie godzin 

świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego dla: 

a)   zespołu dyżurnego karetki pogotowia z lekarzem oraz dwoma zespołami ratowników medycznych dyżurujących  

w MCK w okresie 5-7 listopada,  

b)   jednego zespołu ratowników medycznych w terminie 3-4 listopada. 

 

Odpowiedź 33 

Usługa winna być świadczona zgodnie z programem Konferencji określonym w SOPZ, w godzinach jej trwania. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia medycznego kolacji dla gości VIP oraz koncertu w NOSPR. 

 

Pytanie nr 34 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – pkt 13 zabezpieczenie medyczne oraz ochrona –  czy na dzień 8 listopada zamawiający 

nie przewiduje konieczności zapewnienia zabezpieczenia medycznego? 

 

Odpowiedź 34 

Wskazany dzień jest dniem demontażowym, podczas którego nie będą odbywały się spotkania, dlatego nie jest konieczne 

jego zabezpieczenie pod kątem medycznym. 
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Pytanie nr 35 

Bardzo proszę o informację w sprawie kryterium wyboru: Za jaką realizację można uzyskać 5 punktów -  za każdą 

konferencję spełniającą warunek a i każdą spełniająca warunek b?  Czy konferencję spełniającą oba warunki 

jednocześnie?  Czy za każde dwie spełniające warunek (a lub b)? 

 

Odpowiedź 35 

Szczegółowe zasady oceny ofert zostały opisane w Rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający ponownie 

informuje, że Wykonawca nie może wykazać tej samej konferencji w wykazach dotyczących warunku a i warunku b. 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 czerwca 2018 roku do godziny 9:00 w siedzibie Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, Kancelaria Główna. Godziny pracy Kancelarii – od poniedziałku  

do piątku od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14, Sala Lustrzana w dniu  

26 czerwca 2018 roku o godz. 9:30. 

 

 

1. Przewodniczący komisji – Rafał Piechota            ………………….……….……. 

2. Członek – Hubert Dziudzik     …………………………………. 

3. Członek – Monika Socha     …………………………………. 

4. Sekretarz - Wioleta Sar     …………………………………. 

 


