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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

Organizacja Światowej Konferencji Antydopingowej – Katowice 2019 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa Światowej Konferencji Antydopingowej 

(ang. World Conference on Doping in Sport, fr. Conférence sur le dopage dans le sport), wraz 

z imprezami towarzyszącymi  w listopadzie 2019 r.  

Termin konferencji: 

5-7 listopada 2019 r. wraz z dodatkowymi dniami technicznymi 3-4 listopada oraz 8 listopada 

2019 r. W dniu 4 listopada odbędzie się posiedzenie Komitetu Wykonawczego WADA, którego 

organizacja jest związana z przebiegiem Światowej Konferencji Antydopingowej. 

Wymogi Zamawiającego 

1. Charakterystyka i cel Światowej Konferencji Antydopingowej  

Światowa Konferencja Antydopingowa to organizowane cyklicznie wydarzenie konferencyjne, 

którego celem jest zgromadzenie przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w 

zwalczanie dopingu w sporcie, w tym narodowych organizacji antydopingowych, 

międzynarodowych federacji sportowych, administracji publicznej, a także zawodników, 

badaczy i dziennikarzy. Pierwsza edycja Konferencji miała miejsce w 1999 r.  

w Lozannie (Szwajcaria) i odbyła się pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego. W jej trakcie przyjęto m.in. tzw. deklarację z Lozanny, która zakładała 

powołanie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) oraz rozpoczęcie prac nad 

Międzynarodową konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie. Kolejne edycje organizowano w 

Kopenhadze (marzec 2003 r.), Madrycie (listopad 2007 r.) i Johannesburgu (listopad  

2013 r.). 

Podczas Konferencji omawiane są kwestie ważne z punktu widzenia prawidłowego 

funkcjonowania światowego systemu walki z dopingiem w sporcie, czego przykładem może 

być przyjęcie w jej trakcie (a następnie nowelizacja) Światowego Kodeksu Antydopingowego.  

Razem z obradami Światowej Konferencji Antydopingowej odbywają się posiedzenia organów 

statutowych Światowej Agencji Antydopingowej – Komitetu Wykonawczego oraz Zarządu. 

Ponadto możliwa jest organizacja dodatkowych spotkań o charakterze roboczym i eksperckim 

– spotkania dwu- i wielostronne. Wszystkie te spotkania odbywają się w ramach wydarzenia 

jakim jest Światowa Konferencja Antydopingowa. 
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2. Lokalizacja, termin, liczba uczestników oraz szkic programu 

Światowa Konferencja Antydopingowa odbędzie się w obiektach Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego (główny obiekt konferencji, w którym będą miały miejsce obrady), Hali 

sportowo-widowiskowej SPODEK i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

(obiekty dla wydarzeń towarzyszących), które na cel organizacji Konferencji zostaną 

udostępnione przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.  

Łączna liczba uczestników Konferencji szacowana jest na 2000 osób. Konferencja jest 

zamknięta dla publiczności. Zaproszenia skierowane są do środowiska związanego ze 

zwalczaniem dopingu w sporcie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników Konferencji  

o maksymalnie 25% (tj. 500 osób). 

W przypadku zgłoszenia Wykonawcy zmiany liczby uczestników Konferencji w terminie nie 

późniejszym niż 30 dni przed pierwszym dniem Konferencji, uzgodnione zmiany ilościowe 

Wykonawca uwzględni w końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy.  

Szkic programu Konferencji: 
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Rejestracja 
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Publicznych 

 

9:00-10:00 

Spotkanie 
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Ruchu 

Sportowego 

9:00- 

10:00 

Rejestracja uczestników 

 

Poranna przerwa kawowa 

9:00-10:00 

Poranna przerwa kawowa 
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Posiedzenie Zarządu 
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 10:00-13:00 

Posiedzenie 

Komitetu  

Wykonawczego 

WADA 

10:00-10:15  

Ceremonia Otwarcia 

Konferencji1 

10:00-12:30 

Konferencja 

10:00-12:30 

Warsztaty i spotkania 

 

10:00-12:15 

Konferencja 

10:00-12:15 

Warsztaty i spotkania  

 

10:15-12:30  

Konferencja 

12:15 

Ceremonia Zamknięcia Konferencji2 

12:30-14:00 

Lunch 

12:30-14:00 

Lunch 

12:30-14:00 

Lunch 

12:30-14:00 

Lunch 

14:00-18:00 

Posiedzenie 

Komitetu 

Wykonawczego

WADA 

 

14:00-18:00 

Konferencja 

14:00-18:00 

Konferencja 

14:00-18:00 

Warsztaty i spotkania 

 

14:00 

 

Transport zorganizowany do hoteli lub 

na lotniska 

14:00-18:00 

Posiedzenie Zarządu 

WADA 

                                                 
1 Organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
2 Organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
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19:00-22:00 

Mecz 

hokejowy3 

19:00 – 22:00 

Kolacja połączona z 

występem artystycznym4 

 

 

20:00 

Kolacja dla 

zaproszonych 

gości VIP poza 

obiektami 

konferencyjnym

i5 

20:00 

Impreza artystyczna w 

NOSPR dla 

zainteresowanych i 

zarejestrowanych 

uczestników 

Konferencji6 

 

 

Wydarzenia odbywające się: 

na terenie 

Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego 

na terenie Hali Sportowo-

Widowiskowej SPODEK 

(w tym lodowisko) 

na terenie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia 

w miejscu wybranym 

przez Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4Organizowana przez Wykonawcę 
5 Organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  
6 Organizowana przez Miasto Katowice 
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Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej wersji programu 

Konferencji (w tym określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia oraz rozkładu przerw, a także 

układu poszczególnych sesji, również jeżeli odbywają się one równocześnie) i przekazania tej 

informacji Wykonawczy najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

W trakcie każdego z dni Konferencji zostanie wyznaczona przerwa kawowa, która dostępna 

będzie dla uczestników Konferencji w wyznaczonym miejscu na terenie Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego. Dodatkowe przerwy kawowe zostaną zorganizowane przez 

Wykonawcę podczas posiedzeń Komitetu Wykonawczego i Zarządu Światowej Agencji 

Antydopingowej. Przerwy te zostaną zorganizowane wyłącznie na potrzeby osób 

uczestniczących w tych spotkaniach (szerzej w punkcie 8). 

Na potrzeby organizacji Konferencji Wykonawca otrzyma do dyspozycji obiekt 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (3-8 listopada 2019 r.), Lodowiska 

Hali sportowo-widowiskowej SPODEK (4 listopada 2019 r.), Hali sportowo-widowiskowej 

SPODEK (5 listopada 2019 r.) oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (6 

listopada 2019 r.). Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich imprez 

towarzyszących, zarówno w obiekcie konferencyjnym jak i w innych obiektach, w których 

odbywać się będą wydarzenia związane ze Światową Konferencją Antydopingową, zgodnie z 

dalszym brzmieniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

3. Zakres zadań Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksową organizację i obsługę Konferencji, przez 

co rozumie się w szczególności: 

1) zapewnienie usług gastronomiczno-restauracyjnych w obiektach konferencyjnych, także 

podczas wydarzeń towarzyszących (szerzej w punkcie 8); 

2) obsługę i koordynację spotkań, odbywających się w ramach Konferencji (szerzej  

w punkcie 11); 

3) organizację i koordynację zbiorowego transportu pomiędzy lotniskami a wskazanymi 

hotelami (szerzej w punkcie 9); 

4) organizację i koordynację transportu zbiorowego pomiędzy hotelami a obiektami 

konferencyjnymi oraz wskazanymi na potrzeby imprez towarzyszących (szerzej  

w punkcie 9); 

5) organizację i koordynację transportu samochodami osobowymi o podwyższonym 

standardzie dla wskazanych uczestników Konferencji (goście VIP) (szerzej w punkcie 9); 

6) organizację, koordynację i obsługę (wraz z personelem)stoisk powitalnych na lotniskach  

i dworcach kolejowych (szerzej w punkcie 9); 

7) organizację zabezpieczenia Konferencji, w tym zabezpieczenia medycznego oraz ochrony 

(szerzej w punkcie 13); 

8) zapewnienie noclegów dla 2000 (-25%) osób, co oznacza 2000 (-25%) miejsc 

noclegowych  (w hotelach 3,4 i 5 gwiazdowych) dla wszystkich uczestników Konferencji 

(szerzej w punkcie 6); 

9) przygotowanie i zarządzanie stroną internetową Konferencji, wraz z dodatkowymi 

modułami (szerzej w punkcie 4); 
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10) opracowanie, przygotowanie oraz rozmieszczenie systemu identyfikacji wizualnej 

Konferencji (szerzej w punkcie 5); 

11) wynajem i przygotowanie sali konferencyjnej na potrzeby sekretariatu Konferencji (szerzej 

w punkcie 7); 

12) przygotowanie oferty imprez turystycznych dla uczestników Konferencji (szerzej  

w punkcie 10); 

13) organizację i obsługę punktu informacyjnego Konferencji (szerzej w punkcie 14); 

14) zapewnienie obsługi Konferencji przez fotografów i kamerzystów, w tym do obsługi live 

streamingu (szerzej w punkcie 15); 

15) zapewnienie telefonów komórkowych na potrzeby pracowników WADA 

odpowiedzialnych za organizację Konferencji (szerzej w punkcie 16). 

W zakresie obowiązków Wykonawcy mieścić się będą działania związane z nadzorem 

przygotowań do organizacji: 

1) Światowej Konferencji Antydopingowej w dniach 5,6,7 listopada 2019 r.; 

2) posiedzenia Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej w dniu  

4 listopada 2019 r.; 

3) posiedzenia Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej w dniu 7 listopada 2019 r.  

4) posiedzeń, seminariów oraz spotkań roboczych organizowanych ad hoc oraz tych 

zaplanowanych, które zostaną wpisane do programu Konferencji; 

5) imprez towarzyszących. 

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 (szerzej w punkcie 10); 

2) tłumaczeń ustnych w trakcie Światowej Konferencji Antydopingowej oraz posiedzeń 

Komitetu Wykonawczego i Zarządu WADA (szerzej w punkcie 12); 

3) pracy pracowników Międzynarodowego Centrum Kongresowego w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia i wsparcia Konferencji (szerzej punkt 11). 

4. Strona internetowa: 

Strona jest skierowana do uczestników Konferencji oraz osób zainteresowanych udziałem  

w Konferencji, a także tematyką zwalczania dopingu w sporcie.  

Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie projektu, instalację, modyfikację, 

administrowanie i utrzymanie (w tym Serwis Gwarancyjny) witryny poświęconej Światowej 

Konferencji Antydopingowej. Strona internetowa prowadzona będzie w językach angielskim, 

francuskim i polskim (w języku polskim bez modułów), i będzie na bieżąco aktualizowana 

przez Wykonawcę, zgodnie z uwagami Zamawiającego. Strona ta zawierać będzie informacje 

niezbędne dla uczestników Konferencji tj. zawierać będzie informacje dotyczące miejsca 

organizacji Konferencji, zaplecza hotelowego, wymogów wizowych przy wjeździe na teren 
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Polski oraz atrakcjach turystycznych w regionie. Na stronie internetowej dostępny będzie 

program Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących wraz z opisem lokalizacji i możliwości 

dojazdu. Strona internetowa Konferencji ma  dodatkowo zawierać moduły, które umożliwiać 

będą rejestrację uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, 

którego treść zostanie ustalona  z Zamawiającym oraz rezerwację noclegów we wskazanych 

hotelach z puli pokoi zabezpieczonej przez Wykonawcę. Zamawiający przyjmuje, że strona 

internetowa Konferencji będzie podstawowym narzędziem informacyjnym dla uczestników 

Konferencji. Na stronie Konferencji dostępna będzie zakładka z dokładnymi danymi 

kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za organizację poszczególnych elementów 

Konferencji. 

Informacje ogólne dotyczące wykonania usługi: 

1) Zamawiający zapewnia domenę www.wada2019.org oraz www.wada2019.com,  

za których obsługę techniczną odpowiadać będzie Wykonawca; 

2) domena www.wada2019.com ma być przekierowana na domenę www.wada2019.org; 

3) Wykonawca zapewnia ważny certyfikat SSL do końca okresu subskrypcji domen 

internetowych dedykowanych do Konferencji jednak nie dłużej niż do marca 2020 r.;  

4) witryna, na potrzeby modułu rejestracji uczestników oraz rezerwacji hotelowych, będzie 

umożliwiać gromadzenie danych osobowych uczestników Konferencji, takich jak: imię  

i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu. Szczegółowe 

informacje dot. modułu rejestracji opisane zostały w dalszej części SOPZ; 

5) administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922), będzie Wykonawca; 

6) Wykonawca zapewni, że dane będą przetwarzane, w tym udostępniane Zamawiającemu 

oraz Światowej Agencji Antydopingowej, zgodne z obowiązującymi przepisami  

o ochronie danych osobowych; 

7) witryna, na potrzeby rejestracji uczestników oraz rezerwacji hotelowych, umożliwiać 

będzie zakładanie kont przez uczestników. Zakładanie kont musi dawać możliwość: 

zarejestrowania uczestnictwa w Konferencji, dokonania pełnej rezerwacji hotelowej, 

podania danych dot. lotów (w celu organizacji transferów), nadania statusów członkom 

delegacji oraz podania wymogów dot. diety. Ostateczne potwierdzenie rejestracji 

uczestnika spoczywa na Światowej Agencji Antydopingowej. Moduł rejestracji został 

opisany w dalszej części SOPZ; 

8) Wykonawca zapewni serwer/hosting; 

9) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do witryny poprzez prosty w obsłudze  

i  intuicyjny CMS (content management system); 

10) Wykonawca utworzy osobom wskazanym przez Zamawiającemu dostęp do witryny 

poprzez utworzenie konta Administratora; 

11) Wykonawca, poza swoimi uprawnieniami do zamieszczania treści wskazanych przez 

Zamawiającego, zapewni dostęp do witryny i utworzy konta Redakcyjne osobom 

wskazanym przez Zamawiającego; 

12) strona redagowana będzie w językach angielskim, francuskim i polskim (w języku polskim 

bez modułów); 

http://www.wada2019.org/
http://www.wada2019.com/
http://www.wada2019.com/
http://www.wada2019.org/


Nr zamówienia: 6/2018 

 

8 

 

13) przygotowanie i tłumaczenie treści Witryny będzie po stronie Zamawiającego; 

14) do Wykonawcy należy zamieszczanie treści  w wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu; 

15) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie oraz 

zabezpieczenie techniczne przekazu na żywo sesji plenarnych Światowej Konferencji 

Antydopingowej (livestreaming) na stronie internetowej Konferencji;  

16) wdrożenie protokołu Secure Socket Layer (SSL); 

17) zabezpieczenie witryny za pomocą protokołu HTTPS; 

18) witryna będzie przygotowana pod kątem wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 

2012 poz. 526). KRI zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne w szczególności  

do dostosowania swoich serwisów do europejskiego standardu dostępności  

dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 do poziomu AA. 

 

Projekt graficzny: 

1) zaprojektowanie interfejsu serwisu WWW (strony internetowej); 

2) przedstawienie Zamawiającemu 3 wersji projektu graficznego (w różnych wersjach 

kolorystycznych i graficznych), wraz z projektem Księgi Identyfikacji Wizualnej 

(Księgi Znaku), o której mowa w punkcie 5 SOPZ, w terminie 14 dni  

od zaakceptowania przez Zamawiającego projektu logo Konferencji, ; 

3) Zmawiający zaakceptuje jeden z projektów lub zgłosi do nich uwagi, które powinny 

być naniesione przez Wykonawcę w ciągu jednego dna; 

4) projekt strony internetowej musi być zgodny z opracowaną identyfikacją wizualną 

Konferencji (logo); 

5) na podstawie projektu strony głównej zaakceptowanego przez Zamawiającego 

Wykonawca w terminie 30 dni zaprezentuje projekty podstron (minimum: strona 

kontaktowa, aktualności, formularz zgłoszeniowy, jedna treść na stronie, FAQU); 

6) strona internetowa musi być kompatybilna z serwisami społecznościowymi.  

System CMS (content management system): 

1) system otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności serwisu  

w przyszłości; 

2) optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendlyurl, tagowanie) 

3) ustawienie jednego, wybranego dla danej podstrony szablonu z wdrożonych  

do systemu; 

4) tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (userfriendlyurl); 

5) strona powinna być zabezpieczona przed próbami nieautoryzowanego dostępu  

do panelu sterowania oraz zabezpieczona przed próbami włamania; 
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Moduł rejestracji uczestników: 

1) wdrożenie na stronie modułu służącego do rejestracji uczestników Konferencji  

w terminie wskazanym w harmonogramie; 

2) projekt modułu Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego w terminie 60 dni 

przed jego planowanym uruchomieniem; 

3) moduł rezerwacji musi zawierać co najmniej następujące rodzaje uczestnictwa: delegat, 

obserwator, organizator oraz media (poprzez zastosowanie menu rozwijalnego); 

4) moduł rezerwacji musi zapewniać formularz (menu rozwijalne) wyboru dalszych opcji 

związanych z rodzajem reprezentowanego podmiotu; 

5) dokładny wykaz podmiotów, spośród których ma być możliwość wyboru, zostanie 

podany w późniejszym terminie; 

6) formularz rejestracji musi zawierać możliwość podania co najmniej następujących 

danych: tytuł (wybór spośród opcji wskazanych przez Zamawiającego), nazwisko, imię, 

inicjały, płeć, organizacja, stanowisko, pełny adres (ulica, kod pocztowy, miasto), 

numer telefonu kontaktowego, email, zdjęcie, język roboczy (do wyboru spośród 

oficjalnych języków Konferencji), miejsce urodzenia, data urodzenia, narodowość, 

numer paszportu, data ważności paszportu, wymogi żywieniowe, informacja o 

niepełnosprawności, informacja o imprezach towarzyszących, w których osoba 

dokonująca rejestracji będzie brała udział, informacja o lotach do i z Polski ,  

w tym o miejscu lotu docelowego na terenie Polski (wybór z listy rozwijalnej); 

7) moduł rejestracji musi zawierać formularz wyboru opcji uczestnictwa w Konferencji 

(sesje plenarne oraz warsztaty) oraz wydarzeniach dodatkowych; 

8) informacje o ilości rejestracji, o których mowa w punkcie 6 zostaną przekazane  

do wiadomości Zamawiającego w postaci zestawień zbiorczych przekazywanych  

w ustalonej częstotliwości (maksymalnie 1 raz dziennie); 

9) moduł musi zawierać opcję rezerwacji noclegu na liście dostępnych obiektów, zgodnie 

z wymogami zapisanymi w punkcie  6 SOPZ (dostęp do wszystkich obiektów, cen, wraz 

z określeniem klas pokoi i ich dostępności); 

10) moduł rejestracji musi pozwalać na podanie informacji dot. lotów do/z Polski; 

11) moduł musi zapewniać podsumowanie rejestracji oraz przesłanie maila 

potwierdzającego prawidłową rejestrację na adres wskazany w procesie rejestracji 

(registration completed); 

12) każda rejestracja musi być zatwierdzona przez Światową Agencję Antydopingową,  

w momencie jej zatwierdzenia system musi generować mail zatwierdzający rejestrację 

(registration approved); 

13) moduł musi umożliwiać tworzenie kont przez Zamawiającego oraz zmianę kategorii 

uczestników; 

14) moduł musi gwarantować możliwość oznaczenia uczestnictwa osoby  

z niepełnosprawnościami (z możliwością opisu); 

15) moduł musi gwarantować możliwość oznaczenia specjalnych restrykcji żywieniowych 

(dietetycznych) (wybór z listy rozwijalnej);  

16) w przypadku gości reprezentujących media, system musi dawać możliwość ubiegania 

się o akredytację dla mediów; 
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17) każda akredytacja musi być zatwierdzona przez Światową Agencję Antydopingową,  

w momencie jej zatwierdzenia system musi generować mail zatwierdzający akredytację 

(registration approved); 

18) system rejestracji uczestników musi być dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni  

w tygodniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym dla osób wskazanych 

przez Zamawiającego. 

Szczegółowe informacje dotyczące modułu zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu 

umowy.  

Dział kontakt: 

1) stworzenie formularza kontaktowego, który umożliwiał będzie kontakt z Wykonawcą 

w zakresie wszelkich spraw związanych z organizacja Światowej Konferencji 

Antydopingowej ; 

2) wiadomości przekazywane poprzez kontakt będą kierowane do Wykonawcy oraz  

do wiadomości Zamawiającego na wskazane adresy email; 

3) wdrożenie na podstronie mapy wskazującej miejsce Konferencji i imprez 

towarzyszących np. mapy google; 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi dot. wszelkich aspektów 

technicznych związanych z funkcjonowanie systemu oraz organizacją Konferencji. 

Kwestie dot. aspektów merytorycznych Konferencji pozostają w gestii Zamawiającego 

lub Światowej Agencji Antydopingowej.  

Moduł newsletter: 

1) wdrożenie modułu newsletter; 

2) stworzenie szablonu graficznego newslettera opatrzonego w nagłówek i stopkę; 

3) tworzenie wiadomości odbywa się poprzez stworzenie podstrony w strukturze serwisu; 

4) możliwość wysyłki newslettera do wybranej kategorii osób zarejestrowanej  

w systemie; 

5) odbiorcy zapisując się do newslettera są automatycznie dodawani do listy 

subskrybentów; 

6) po dokonaniu zapisu do użytkownika trafia email zawierający informacje o zapisaniu 

do listy subskrybentów wraz z informacją o możliwości wycofania się z subskrypcji; 

7) dostęp dla Zamawiającego do bazy z poziomu konta Administrator. 

Struktura strony internetowej: 

Poniżej przedstawiono przykładową strukturę strony internetowej. Dokładny jej wygląd (wraz 

z opisem poszczególnych podstron) zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.  

Strona Główna 

1.1. Aktualności/Witamy 

1.1.1. Powitanie – Prezydent WADA 

1.1.2.  Powitanie – Minister Sportu i Turystyki 



Nr zamówienia: 6/2018 

 

11 

 

1.1.3. Powitanie – Prezydent Miasta Katowice 

1.2 Informacje praktyczne 

1.2.1. Warunki uczestnictwa 

1.2.2. Obiekt Konferencyjny i obiekty towarzyszące 

1.2.3. Ważne daty 

1.2.4. Wymogi wizowe 

1.3.Program Konferencji 

1.3.1. Cele i zadania 

1.3.2. Oficjalny program Konferencji 

1.3.3. Procedury i wytyczne  

1.3.4. Zgłoszenia 

1.3.5. Prelegenci 

1.3.6. Języki konferencji 

1.4.Rejestracja: 

1.4.1. Warunki uczestnictwa 

1.4.2. Formularz rejestracyjny 

1.4.3. Akredytacje 

1.5. Zakwaterowanie i transport 

1.5.1.  Rekomendowane hotele (wraz z możliwością rezerwacji) 

1.5.2. Transport 

1.6.Dokumenty Konferencyjne  

1.6.1. Światowy Kodeks Antydopingowy 

1.6.2. Standardy międzynarodowe 

1.6.3. Dokumenty 

1.6.4. Wystąpienia i prezentacje 

1.6.5. Interwencje 

1.6.6. Webcast 

1.6.7. Uchwały 

1.7. Media 

1.7.1. Informacje ogólne 

1.7.2. Komunikaty prasowe 

1.7.3. Q&A (pytania i odpowiedzi) do WADA 

1.7.4. Kontakt dla mediów 

1.8. Turystyka 

1.8.1. Oferta turystyczna 

1.8.2. Katowice i region 

1.8.3. Polska 

1.8.4. Przydatne informacje na temat przyjazdu do Polski  

1.9. Informacje z serwisów Facebook i Twitter Konferencji/WADA prowadzonych przez 

WADA 

1.10. Kontakt 

1.11. Newsletter 

1.12. Wersja Light dla użytkowników urządzeń mobilnych  
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5. System identyfikacji wizualnej 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej 

Światowej Konferencji Antydopingowej.  

a) W ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy Wykonawca przygotuje 3 projekty logo 

Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w 2019 r.  

w Katowicach. Przygotowane projekty logo muszą swoją stylistyką nawiązywać  

do Katowic jako miejsca organizacji Konferencji oraz być w zgodzie z logo Światowej 

Agencji Antydopingowej oraz Zamawiającego. Przedstawione 3 projekty logo, które 

będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje jeden z 

projektów lub zgłosi uwagi do jednego, dwóch lub trzech projektów  

(w przypadku gdy uzna, że wybór projektu może zostać dokonany po poprawieniu 

wszystkich). Dopuszcza się konieczność ponownego opracowania projektów 

graficznych, w przypadku ich odrzucenia, lub konieczności wprowadzenia zmian 

zaproponowanych przez Zamawiającego. Logo zostanie stworzone w dwóch wersjach 

językowych angielskiej i francuskiej. Wykonawca naniesie poprawki w terminie trzech 

dni od ich zgłoszenia i ponownie prześle projekt/projekty do akceptacji; 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z proponowanych 

projektów. W takim przypadku Wykonawca w ciągu trzech dni od uzyskania takiej 

informacji przedstawi Zamawiającemu nowy projekt. Po ewentualnym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego uwag do poprawionego projektu – poprawki muszą być naniesione 

przez Wykonawcę w ciągu jednego dnia roboczego 

c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie w ciągu 14 dni od akceptacji 

logo, systemu identyfikacji wizualnej, stworzonej na podstawie zatwierdzonego logo 

Konferencji, w wersji drukowanej w formie Księgi Identyfikacji Wizualnej (w języku 

polskim, angielskim i francuskim) oraz w formie elektronicznej umożliwiającej jego 

wykorzystanie w druku (pliki produkcyjne PDF z czcionkami zamienionymi  

w krzywe oraz otwarte pliki z załączonymi czcionkami). Księga musi zawierać pozycje 

uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zamawiający zaakceptuje 

przesłane projekty lub zgłosi do nich uwagi. Wykonawca naniesie poprawki  

i w terminie trzech dni od ich zgłoszenia ponownie prześle projekt/projekty do 

akceptacji. Po ewentualnym zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag do poprawionego 

projektu – poprawki muszą być naniesione przez Wykonawcę w ciągu jednego dnia 

roboczego; 

d) Wykonawca przygotuje projekty elementów identyfikacji wizualnej w programie Corel 

Draw w wersji kompatybilnej z wersją Corel Draw X6.  Pliki źródłowe przygotowane 

w tym programie zostaną przekazane do użytku Zamawiającemu; 

e) System identyfikacji wizualnej zostanie stworzony na podstawie opracowanego przez 

Wykonawcę, i zatwierdzonego przez Zamawiającego, logo Światowej Konferencji 

Antydopingowej. Całość identyfikacji wizualnej podlega akceptacji przez 

Zamawiającego; 

f) System identyfikacji wizualnej będzie obejmował w szczególności następujące 

elementy: 



Nr zamówienia: 6/2018 

 

13 

 

 logo 

 papier firmowy (wzór) 

Format pliku: .doc 

 szablon prezentacji power point (wzór)  

Format pliku: ppt panoramiczny 

Szablon strony tytułowej oraz kolejnych stron prezentacji  

(np. z rozmieszczeniem wykresu, strona ze zdjęciem, wypunktowaniem) 

 teczki kartonowe 

Format A4 

 notatnik 

Format A5 w twardej, niejaskrawej oprawie (preferowane kolory zielony, 

czarny lub szary), ilość stron  co najmniej 160, papier czysty lub w linie, wraz z 

zakładką i szlufką na długopis, tylna okładka z kieszenią na wizytówki 

 długopis 

długopis slimtouch w niejaskrawym kolorze (preferowany czarny, biały, 

srebrny, biały, zielony), wkład niebieski, wymiar poglądowy 13,5x0,7; 

 ołówek naostrzony z gumką  

Przykładowy wymiar 7 x 191 mm 

 roll-up 

wymiary: 100x200cm 

 ścianka konferencyjna tekstylna prosta 

Wymiary: 400x300cm 

 torba konferencyjna, papierowa nielaminowana z logo 

wymiary: A4 

 identyfikatory/akredytacje dla uczestników Konferencji (z elementami 

wyróżniającymi kategorie uczestników), projekt musi zawierać logo 

Konferencji, datę, miejsce, imię i nazwisko, zdjęcie, kod qr na potrzeby kontroli 

bezpieczeństwa oraz  program konferencji na drugiej stronie 

wymiar: nie mniejszy niż A6 oraz nie większy niż A5 

 identyfikatory dla służb obsługujących Konferencję np. ochrona, służby 

medyczne; 

 smycz do identyfikatora (pojedyncza lub double – w zależności od projektu 

identyfikatora) bez uchwytu GSM 

wymiar: standard 

 zaproszenie na uroczysta kolację –kartonowe plus koperta, zaproszenie  

o wymiarze: A6 pozioma, jednostronne, koperta w kolorze zaproszenia  

z zamieszczonym logo Konferencji na blankiecie, gramatura zaproszenia 300g; 

 flagi reklamowe wraz z mocowaniami 

wymiar poglądowy: 80x200cm + spady 10 cm góra i dół, boki 2 cm. 

g) Wszystkie elementy systemu identyfikacji winny zawierać dwujęzyczną wersję logo 

Konferencji;  

h) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wytworzenie zgodnie z Systemem identyfikacji 

wizualnej następujących przedmiotów: 
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 teczki kartonowe w ilości co najmniej 2500 szt.; 

 notatnik w ilości co najmniej 2500 szt.; 

 długopis i ołówek w ilości co najmniej po 2500 szt.; 

 roll-up zgodnie z zapotrzebowaniem opisanym poniżej; 

 ścianka konferencyjna  zgodnie z zapotrzebowaniem opisanym poniżej; 

 torba konferencyjna, papierowa nielaminowana z logo w ilości co najmniej 2500 

szt.; 

 identyfikatory/akredytacje dla uczestników Konferencji (z elementami 

wyróżniającymi kategorie uczestników), projekt musi zawierać logo 

Konferencji, datę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, zdjęcie, kod qr  

na potrzeby kontroli bezpieczeństwa  – program konferencji na drugiej stronie 

– zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z poziomu uczestnictwa  

w Konferencji; 

 identyfikatory dla służb obsługujących Konferencję np. ochrona, służby 

medyczne – zgodnie z zapotrzebowaniem; 

 smycz do identyfikatora (pojedyncza lub double – w zależności od projektu 

identyfikatora) bez uchwytu GSM – zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym 

z poziomu uczestnictwa w Konferencji; 

 zaproszenie na uroczystą kolację –w ilości co najmniej 150 szt.; 

 flagi reklamowe wraz z mocowaniami w ilości 60 szt. 

i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji całości usługi 

określonej w punkcie h lub poszczególnych jego elementów; 

j) Wykonawca będzie odpowiedzialny za umieszczenie elementów identyfikacji 

wizualnej (roll-up’y oraz ścianki konferencyjne) w hotelach, w których zakwaterowani 

będą uczestnicy Konferencji w ilości co najmniej 3 szt. roll-up’ów  

na obiekt. Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozmieszczenie roll-up’ów 

oraz ścianek konferencyjnych na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

(minimum 20 roll-up’ów oraz 5 ścianek konferencyjnych), Hali Sportowo-

Widowiskowej Spodek (minimum 10 roll-up’ów oraz 1 ścianka konferencyjna), 

Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (co najmniej 5roll-up’ów oraz  

1 ścianka) oraz miejsca, w którym odbywać się będzie oficjalna kolacja  

na zaproszenie Zamawiającego (co najmniej 5roll-up’óworaz 1 ścianka); 

k) Wykonawca będzie odpowiedzialny za umieszczenie elementów identyfikacji 

wizualnej (roll-up’y oraz ścianki konferencyjne) w miejscach, gdzie odbywać się będą 

imprezy towarzyszące (szerzej o imprezach kulturalnych w pkt. 10); 

l) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i rozmieszczenie roll-upów  

z nazwami spotkań i posiedzeń, które znajdą się w programie Konferencji (po 2  

na każde spotkanie) np. oznaczający posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Zarządu 

WADA, po 1 na spotkanie przedstawicieli Władz Publicznych i Ruchu Sportowego, nie 

więcej niż 10 roll-upów. Treść zostanie ustalona z Wykonawcą po podpisaniu umowy; 

m) Wykonawca będzie odpowiedzialny za umieszczenie flag reklamowych Konferencji  

na elementach infrastruktury miejskiej wskazanej przez Zamawiającego w uzgodnieniu 

z Miastem Katowice;  
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n) Wykonawca odpowiedzialny będzie za uprzątnięcie oraz utylizację roll-upów oraz 

ścianek konferencyjnych po zakończeniu Światowej Konferencji Antydopingowej. 

Ostateczne zniszczenie wspomnianych elementów systemu identyfikacji wizualnej 

wymaga zgody Zamawiającego.  W przypadku braku zgody na zniszczenie Wykonawca 

przekaże te elementy do Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić 

zniszczenie jedynie części elementów identyfikacji wizualnej wytworzonej  

na potrzeby Konferencji.  

 

6. Noclegi: 

Wykonawca zapewni rezerwację miejsc noclegowych w hotelach 3-, 4- i 5- gwiazdkowych dla 

2000 osób, położonych w promieniu 5km od Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby pokoi o nie więcej niż 25%.  

Pokoje winny być dostępne według następujących bloków: 

Blok nr 1 - pokoje płacone i gwarantowane indywidualnie przez uczestników: 

a) Wykonawca zapewni noclegi w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych,  

z łazienkami, o standardzie 3-, 4- i 5- gwiazdkowym dla 2000 (możliwość zmniejszenia 

liczby pokoi o nie więcej niż 25%) osób (bez osób, o których mowa w blokach 2 i 3) 

wraz z gwarancją stałej i niezmiennej ceny; 

b) noclegi obejmują 5 dób hotelowych – 3/4 listopada, 4/5 listopada, 5/6 listopada,  

6/7 listopada, 7/8 listopada 2019 r. wraz z możliwością skrócenia/wydłużenia pobytu; 

c) zamówienie obejmuje rezerwację pokoi w hotelu. Pokoje oraz dodatkowe zamówienia 

będą gwarantowane i opłacone indywidualnie przez uczestników Konferencji; 

d) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykorzystanych 

noclegów; 

e) o wyborze pokoju decyduje uczestnik Konferencji podczas rejestracji. Niedopuszczalne 

jest aby uczestnicy Konferencji byli dobierani do pokojów losowo, na bazie wolnych 

miejsc. 

Blok nr 2 - Pokoje opłacane przez Zamawiającego dla członków organów statutowych 

Światowej Agencji Antydopingowej oraz kierownictwa WADA:  

a) Wykonawca zapewni noclegi wraz ze śniadaniami w pokojach 1 – osobowych lub  

2-osobowych do jednoosobowego wykorzystania wraz z łazienkami, o standardzie  

5-gwiazdkowym dla maksymalnie 70 osób (członków Komitetu Wykonawczego 

WADA, członków Zarządu WADA, Dyrektora Generalnego WADA, Dyrektorów 

WADA) wraz z gwarancją stałej i niezmiennej ceny; 

b) noclegi obejmują od 4 do 7 dób hotelowych - wraz z możliwością skrócenia/wydłużenia 

pobytu  zarówno dla całej grupy jak i indywidualnie. Wstępny wykaz noclegów stanowi 

załącznik do SOPZ 

c) pokoje z bloku nr 2 zostaną opłacone przez Zamawiającego w ramach rozliczenia 

wykonania umowy zawartej z Wykonawcą  (na podstawie faktury przedstawionej przez 

Wykonawcę) za faktycznie wykorzystane pokoje;  
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d) za dodatkowe usługi/zamówienia (np. minibar) gości korzystających z pokoi z Bloku nr 

2 w trakcie ich pobytu koszty ponosi gość; 

e) Zamawiający w terminie 14 dni przed pierwszą zarezerwowaną dobą hotelową 

potwierdzi Wykonawcy ostateczną liczbę osób, za których noclegi będzie płacił.. 

Blok nr 3 - Pokoje opłacane przez Zamawiającego dla pracowników Światowej Agencji 

Antydopingowej odpowiedzialnych za organizację Światowej Konferencji Antydopingowej: 

a) Wykonawca zapewni noclegi wraz ze śniadaniami w pokojach 1 – osobowych lub  

2-osobowych do jednoosobowego wykorzystania wraz z łazienkami, o standardzie  

4-gwiazdkowym dla maksymalnie 20 osób (personel WADA) wraz z gwarancją stałej i 

niezmiennej ceny, położonego w odległości nie większej niż 1 km  

od Międzynarodowego Centrum Kongresowego;  

b) noclegi obejmują od 5 do 13 dób hotelowych wraz z możliwością wydłużenia/skrócenia 

pobytu zarówno dla całej grupy jak i indywidualnie. Wstępny wykaz noclegów stanowi 

załącznik do SOPZ; 

c) pokoje z bloku nr 3 zostaną opłacone przez Zamawiającego w ramach rozliczenia 

wykonania umowy zawartej z Wykonawcą  (na podstawie faktury przedstawionej przez 

Wykonawcę) za faktycznie wykorzystane pokoje;  

c) za dodatkowe usługi/zamówienia (np. minibar) gości korzystających z pokoi z Bloku nr 

3 w trakcie ich pobytu koszty ponosi gość; 

d) Zamawiający w terminie 14 dni przed pierwszą zarezerwowaną dobą hotelową 

potwierdzi Wykonawcy ostateczną liczbę osób, za których noclegi będzie płacił. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy, dokładne informacje 

o ilości noclegów i osób wskazanych w bloku 2 i 3 oraz zleci zablokowanie pokoi zgodnie z 

wymogami wskazanymi w bloku 2 i 3.  

Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników Konferencji jest wartością szacunkową i może 

się zmniejszyć lub zwiększyć. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować 

Zamawiającego o postępach w rejestracji uczestników. Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować plan zakwaterowania dla uczestników Konferencji.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu informacji o liczbie 

dostępnych pokoi dla uczestników Konferencji w określonych odstępach czasu, nie rzadziej niż 

raz na 14 dni od momentu rozpoczęcia rejestracji.  

W przypadku uzasadnionej konieczności lub reklamacji związanej ze złym stanem pokoju, lub 

w sytuacji gdy pokój nie będzie gotowy na przyjazd gościa, lub w przypadku innych reklamacji 

dotyczących usług świadczonych przez hotel, Wykonawca podejmie niezbędne kroki w celu 

zapewnienia zastępczego noclegu dla uczestnika/ów Konferencji.  

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia noclegów dla uczestników Konferencji na 

podstawie umów, które samodzielnie zawrze z hotelami dedykowanymi do obsługi 

Konferencji. Umowy te winny zawierać informacje o warunkach rezerwacji pokoi i terminach 

anulacji, w tym z uwzględnieniem anulacji bezkosztowej. Wykonawca w terminie wskazanym 
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w punkcie 2 SOPZ zwolni niewykorzystane pokoje. Termin ten został określony na 30 dni 

przed pierwszym dniem Konferencji. W przypadku późniejszych zgłoszeń uczestników 

Wykonawca dokona rezerwacji pokoi w miarę dostępności miejsc noclegowych, jednak bez 

gwarancji ceny czyli po cenie obowiązującej w momencie rezerwacji. Wszystkie anulacje pokoi 

i zmiany dokonywane w rezerwacjach z bloku 1 powinny być gwarantowane oraz pokrywane 

indywidualnie przez gości.  

7. Sala konferencyjna dla potrzeb sekretariatu Konferencji 

Wykonawca zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną przeznaczoną na sekretariat 

Konferencji w hotelu, w którym zakwaterowane zostaną osoby odpowiedzialne za organizację 

Światowej Konferencji Antydopingowej (Blok 3). Sala powinna być dostępna na potrzeby 

Sekretariatu Konferencji w terminie 28 października-3 listopada 2019 r. (7 dni).  

Sala powinna być dostosowana do pracy dla 35 osób i powinna zawierać: 

 stoły i krzesła ustawione w formie podkowy: 

 ekran; 

 laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows (w języku angielskim) 

pakietem MS Office (w języku angielskim) tj. m.in. MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint,; 

 2 flipcharty i flamastry; 

 dwie kolorowe drukarki laserowe umożliwiające wydruk z minimalną prędkością 

25stron na minutę w czerni i 25 stron na minutę w kolorze wraz z interfejsem USB  

i kartą sieciową. Przynajmniej jedna drukarka musi posiadać możliwość skanowania 

oraz kopiowania w kolorze. Dodatkowo Wykonawca zapewni zapas papieru  

w formacie A4 (uzupełniany na bieżąco); 

 połączenie bezprzewodowej sieci Internet o prędkości min. 10 mb/s; 

 zapewnienie dostępu do gniazdek elektrycznych (w tym zapewnienie przedłużaczy); 

 obsługę techniczną oraz dedykowaną osobę ze strony hotelu; 

 zapas wody i napojów ciepłych i zimnych(w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem) 

 

8. Usługi cateringowe: 

Na terenie obiektów konferencyjnych, których operatorem jest PTWP Event Center Sp. z o.o., 

zawarta została umowa na wyłączność w zakresie usług gastronomicznych, w tym cateringu 

eventowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za współpracę w tym zakresie z firmami 

wskazanymi przez operatora obiektu.  

Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia cateringu w czasie Konferencji, 

w następującym zakresie: 

1) w dniu 4 listopada 2019 r. (posiedzenie Komitetu Wykonawczego WADA): 

a) przerwa kawowa dla 80 osób serwowana w systemie ciągłym, w godzinach 9:00-18:00 

w miejscu do tego przystosowanym (na terenie Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego) składająca się ze świeżo parzonej kawy i herbaty (czarnej, zielonej, 
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owocowej oraz smakowych) wraz z dodatkami (cukier – biały i brązowy, śmietanka, 

mleko (również bez laktozy), cytryna), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 

soków owocowych 100% w co najmniej trzech smakach, napojów gazowanych typu 

Coca Cola, Pepsi, Coca Cola Zero, Pepsi Max, Sprite, SevenUp, Fanta, Mirinda (lub 

równoważne) serwowane bez limitu dla uczestników Konferencji, ciast, ciasteczek, 

rogalików oraz krojonych owoców; 

b) przerwa kawowa musi być zorganizowana w osobnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonych przez zarządcę obiektu częściach foyer;  

c) lunch w formie bufetu dla 80 osób w godzinach 12:30-14:00 w miejscu do tego 

przystosowanym lub wskazanym przez zarządcę obiektu, składający się z przystawek, 

dania głównego (z uwzględnieniem potraw mięsnych – co najmniej 2 rodzaje oraz 

wegetariańskich, wegańskich, – co najmniej po 1 rodzaju oraz koszernych, halali 

bezglutenowych – w ilościach proporcjonalnych do zgłoszeń otrzymanych w 

formularzu rejestracyjnym), min. 2 dodatków skrobiowych, 3 dodatków warzywnych, 

deseru oraz napojów jak w przypadku przerw kawowych; 

d) lunch powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku w 

grupie, przy stolikach (dopuszcza się lunch na stojąco). Wykonawca musi zapewnić 

miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

e) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską na lunch odpowiednią do liczby uczestników 

Komitetu Wykonawczego; 

f) ostateczne menu posiłków będzie ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od firmy posiadającej 

wyłączność na obsługę w obiektach konferencyjnych. Ostateczne menu podczas lunchu 

wymaga akceptacji Zamawiającego; 

g) godzina podania lunchu będzie zasadniczo zgodna z godziną wyznaczoną  

w programie Konferencji; 

h) Wykonawca zapewni stoły, krzesła, niezbędną zastawę, szklanki, sztućce i inne rzeczy 

niezbędne do podania posiłków w ilości niezbędnej do obsłużenia wskazanej liczby 

osób; 

i) Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób może ulec zmianie.  

 

2) w dniu 5 listopada 2019 r.: 

a) przerwa kawowa dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej niż 

25%) serwowana w systemie ciągłym, w godzinach 9:00-18:00 w miejscu do tego 

przystosowanym (na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego) składająca 

się ze świeżo parzonej kawy i herbaty (czarnej, zielonej, owocowej oraz smakowych) 

wraz z dodatkami (cukier – biały i brązowy, śmietanka, mleko (również bez laktozy), 

cytryna), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków owocowych, napojów 

gazowanych typu Coca Cola, Pepsi, Coca Cola Zero, Pepsi Max, Sprite, SevenUp, 

Fanta, Mirinda (lub równoważne) serwowane bez limitu dla uczestników Konferencji, 

ciast, ciasteczek, rogalików oraz krojonych owoców; 
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b) przerwa kawowa musi być zorganizowana w osobnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonych przez zarządcę obiektu częściach foyer;  

c) lunch w formie bufetu dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej 

niż 25%) w godzinach 12:30-14:00 w miejscu do tego przystosowanym lub wskazanym 

przez zarządcę obiektu, składający się z przystawek, dania głównego  

(z uwzględnieniem potraw mięsnych – co najmniej 2 rodzaje oraz wegetariańskich, 

wegańskich– co najmniej po 1 rodzaju oraz koszernych, halali bezglutenowych –  

w ilościach proporcjonalnych do zgłoszeń otrzymanych w formularzu rejestracyjnym), 

min. 2 dodatków skrobiowych, 3 dodatków warzywnych, deseru oraz napojów jak  

w przypadku przerw kawowych; 

d) lunch powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku  

w grupie, przy stolikach (dopuszcza się lunch na stojąco). Wykonawca musi zapewnić 

miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

e) Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę linii bufetowych, tak by nie tworzyły  

się kolejki; 

f) kolacja dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej niż 25%)  

w godzinach 19:00-22:00 (z możliwością wydłużenia) w miejscu do tego 

przystosowanym i wskazanym przez Zamawiającego na terenie Hali sportowo-

widowiskowej SPODEK. Posiłek składać się ma z przystawek, dania głównego  

(z uwzględnieniem potraw mięsnych co najmniej 3 rodzaje oraz wegetariańskich, 

wegańskich, – co najmniej po 2 rodzaje oraz koszernych, halal i bezglutenowych  

– w ilościach proporcjonalnych do zgłoszeń otrzymanych w formularzu 

rejestracyjnym), co najmniej 3 dodatki skrobiowe, 4 dodatki warzywne, deser oraz 

napoje: woda gazowana i niegazowana, soki, napoje gazowane, świeżo  parzona kawa, 

herbata wraz z dodatkami (cukier, śmietanka, mleko (również bez laktozy), cytryna).  

g) potrawy serwowane w czasie lunchu i kolacji powinny się różnić; 

h) Wykonawca podczas kolacji zapewni stoliki bankietowe, przy których uczestnicy będą 

mogli swobodnie zjeść posiłek; 

i) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską na kolację i lunch odpowiednią do liczby 

uczestników Konferencji; 

j) ostateczne menu posiłków będzie ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od firmy posiadającej 

wyłączność na obsługę w obiektach konferencyjnych. Ostateczne menu podczas lunchu 

oraz bankietu wymaga akceptacji Zamawiającego; 

k) godziny podania lunchu i kolacji będą zasadniczo zgodne z godzinami wyznaczonymi 

w programie Konferencji; 

l) Wykonawca zapewni stoły, krzesła, niezbędną zastawę, szklanki, sztućce i inne rzeczy 

niezbędne do podania posiłków w ilości niezbędnej do obsłużenia wskazane liczby 

osób; 

m) Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób może ulec zmianie.  
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3) w dniu 6 listopada 2019 r.: 

a) przerwa kawowa dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej niż 

25%) serwowana w systemie ciągłym, w godzinach 9:00-18:00 w miejscu do tego 

przystosowanym (na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego) składająca 

się ze świeżo  parzonej kawy i herbaty (czarnej, zielonej, owocowych oraz smakowych) 

wraz z dodatkami (mleko (również bez laktozy), cukier – biały i brązowy, śmietanka, 

cytryna), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków owocowych, napojów 

gazowanych typu Coca cola, Pepsi, Coca Cola Zero, Pepsi Max, Sprite, SevenUp, Fanta, 

Mirinda (lub równoważne) serwowane bez limitów dla uczestników Konferencji, ciast, 

ciasteczek, rogalików oraz krojonych owoców; 

b) przerwa kawowa musi być zorganizowana w osobnych pomieszczeniach lub 

wyznaczonych przez zarządcę obiektu częściach foyer;  

c) lunch w formie bufetu dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej 

niż 25%) w godzinach 12:30-14:00 w miejscu do tego przystosowanym lub wskazanym 

przez zarządcę obiektu, składający się przystawek, dania głównego (z uwzględnieniem 

potraw mięsnych, – co najmniej 2 rodzaje oraz wegetariańskich, wegańskich, – co 

najmniej po 1 rodzaju oraz koszernych, halal i bezglutenowych – w ilościach 

proporcjonalnych do zgłoszeń otrzymanych w formularzu rejestracyjnym, co najmniej 

2 dodatków skrobiowych, 3 dodatków warzywnych, deseru oraz napojów jak  

w przypadku przerw kawowych; 

d) lunch powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku w 

grupie, przy stolikach (dopuszcza się lunch na stojąco). Wykonawca musi zapewnić 

miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

e) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską odpowiednią do liczby uczestników 

Konferencji; 

f) ostateczne menu serwowane w trakcie lunchu będzie ustalone z Zamawiającym  

na podstawie propozycji przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od 

firmy posiadającej wyłączność na obsługę w obiektach konferencyjnych. Ostateczne 

menu podczas lunchu wymaga akceptacji Zamawiającego; 

g) godzina podania lunchu, co do zasady będzie zgodna z godziną wyznaczoną  

w programie Konferencji; 

h) Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób może ulec zmianie.  

Dodatkowo Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia osobnego 

cateringu w dniu 6 listopada dla uczestników koncertu w budynku Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia:  

a) cateringu dla około 1800 osób serwowany w godzinach 18:00-22:00 w miejscu  

do tego przystosowanym (na terenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia wskazanego przez Zarządcę obiektu) składającej się z herbaty (czarnej, zielonej, 

owocowej, smakowej) wraz z dodatkami (mleko (również bez laktozy), cukier – biały i 

brązowy, śmietanka, cytryna), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków 

owocowych (wszystko bez limitu), piwa regionalnego oraz przekąsek (np. kanapki, 

finger food oraz 2 rodzaje ciepłych przekąsek, w tym wegetariańskich). 
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b) catering powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku 

w grupie, przy stolikach. Wykonawca musi zapewnić miejsca dla osób 

niepełnosprawnych; 

c) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską odpowiednią do liczby uczestników koncertu; 

d) ostateczne menu posiłków będzie ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od firmy posiadającej 

wyłączność na obsługę w obiekcie. Ostateczne menu podczas koncertu wymaga 

akceptacji Zamawiającego; 

e) Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób może ulec zmianie.  

 

 

4) w dniu 7 listopada 2019 r.: 

a) przerwa kawowa dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej niż 

25%) serwowana w systemie ciągłym w godzinach 9:00-14:00 w miejscu do tego 

przystosowanym (na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego) składająca 

się z świeżo parzonej kawy i herbaty wraz z dodatkami (mleko (również bez laktozy), 

cukier – biały i brązowy, śmietanka, cytryna), wody mineralnej gazowanej  

i niegazowanej, soków owocowych, napojów gazowanych np. Coca Cola, Pepsi, Coca 

Cola Zero, Pepsi Max, Sprite, SevenUp, Fanta, Mirinda (lub równoważne)serwowanych 

bez limitu dla wszystkich uczestników Konferencji, ciast, ciasteczek, rogalików oraz 

krojonych owoców; 

b) przerwa kawowa musi być zorganizowana w osobnych pomieszczeniach lub 

wyznaczonych przez zarządcę obiektu częściach foyer;  

c) lunch w formie bufetu dla 2000 osób (możliwość zmniejszenia liczby osób o nie więcej 

niż 25%) w godzinach 12:30-14:00 w miejscu do tego przystosowanym lub wskazanym 

przez zarządcę obiektu, składający się przystawek, dania głównego (co najmniej 2 

rodzaje oraz wegetariańskich, wegańskich, – co najmniej po 1 rodzaju oraz koszernych, 

halal i bezglutenowych – w ilościach proporcjonalnych do zgłoszeń otrzymanych w 

formularzu rejestracyjnym), co najmniej 2 dodatków skrobiowych, 3 dodatków 

warzywnych, deseru oraz napojów jak w przypadku przerw kawowych; 

d) lunch powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku w 

grupie, przy stolikach (dopuszcza się lunch na stojąco). Wykonawca musi zapewnić 

miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

e) potrawy serwowane podczas lunchu w dniach 4,5, 6 i 7 listopada 2019 r. powinny się 

różnić; 

f) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską odpowiednią do liczby uczestników 

Konferencji; 

g) ostateczne menu posiłków będzie ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od firmy posiadającej 

wyłączność na obsługę w obiektach konferencyjnych. Ostateczne menu podczas lunchu 

oraz bankietu wymaga akceptacji Zamawiającego; 

h) godzina podania lunchu, co do zasady będzie zgodna z godziną wyznaczoną  

w agendzie Konferencji; 

i) Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób może ulec zmianie.  
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Dodatkowo Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia osobnego 

cateringu w dniu 7 listopada dla członków Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej:  

a) przerwy kawowej dla 155 osób w systemie ciągłym w godzinach 9:00-18:00  

w miejscu do tego przystosowanym (na terenie Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego) składającej się z świeżo  parzonej kawy i herbaty (czarnej, zielonej, 

owocowej, smakowej) wraz z dodatkami (mleko (również bez laktozy), cukier – biały i 

brązowy, śmietanka, cytryna), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków 

owocowych (wszystko bez limitu), ciast, ciasteczek rogalików oraz krojonych owoców; 

b) lunchu w formie bufetowej w godzinach 12:30-14:00 w wydzielonej dla uczestników 

posiedzenia Zarządu strefie (patrz lit. e) w ramach ogólnej strefy cateringowej, 

składający się przystawek, dania głównego - tak jak w punkt 3 litera c); 

c) lunch powinien się odbywać w sposób umożliwiający uczestnikom zjedzenie posiłku w 

grupie, przy stolikach (lunch bufetowy w formie zasiadanej). Wykonawca musi 

zapewnić miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

d) Wykonawca zapewni obsługę kelnerską odpowiednią do liczby uczestników 

posiedzenia; 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wydzielenie, w ramach ogólnej strefy 

cateringowej, części dla uczestników posiedzenia Zarządu oraz osób towarzyszących; 

f) ostateczne menu posiłków będzie ustalone z Zamawiającym na podstawie propozycji 

przedstawionych przez Wykonawcę po jej otrzymaniu od firmy posiadającej 

wyłączność na obsługę w obiektach konferencyjnych. Ostateczne menu podczas lunchu 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca, w ramach organizacji przerw kawowych, zorganizuje strefę cateringową  

w przestrzeni dla mediów i dedykowanej dla przedstawicieli mediów (w dniach 5-7 listopada 

2019 r.): 

cateringu dla około 250 osób, ,w systemie ciągłym w godzinach 9:00-19:00 w przestrzeni  

dla mediów składającej się ze świeżo parzonej kawy i herbaty wraz z dodatkami (mleko 

(również bez laktozy), cukier – biały i brązowy, śmietanka, cytryna), wody mineralnej 

gazowanej i niegazowanej, soków owocowych, napojów gazowanych np. Coca Cola, Pepsi, 

Coca Cola Zero, Pepsi Max, Sprite, SevenUp, Fanta, Mirinda (lub równoważne)serwowanych 

bez limitu dla wszystkich uczestników Konferencji, ciast, ciasteczek, rogalików oraz krojonych 

owoców oraz przekąsek (np. kanapki, finger food oraz 2 rodzaje ciepłych przekąsek w tym 

wegetariańskich).  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego przygotowania sali/przestrzeni 

cateringowej, jej dekorację, stoły, krzesła i nakrycie stołów (obrusy, zastawa porcelanowa  

i szklana, sztućce nie plastikowe) obsługę kelnerską oraz porządek i czystość w trakcie 

wszystkich posiłków.  
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Wykonawca na 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem Konferencji przedstawi 

Zamawiającemu propozycje menu na wszystkie posiłki. Zamawiający w ciągu 10 dni 

roboczych przedstawi swoje stanowisko lub zgłosi swoje uwagi.  

 

Na potrzeby organizacji cateringu podczas Światowej Konferencji Antydopingowej przyjmuje 

się następujące ilości: 

Rodzaj cateringu Wielkość porcji Serwowane 

podczas: 

Serwowane w 

dniach 

Danie mięsne bez 

dodatków 

150-170 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 

żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

Danie wegetariańskie   400-450 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 

żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

Dania wegańskie  400-450 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 

żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

Danie halal 400-450 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 

żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

Danie koszerne  400-450 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 
1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 
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żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

5 listopada 2019 

Danie bezglutenowe  400-450 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę zgodnie 

z wymogami 

żywieniowymi 

wskazanymi w formularzu 

rejestracyjnym 

Zimne przekąski typu 

fingher food (mięsne i 

wegetariańskie) 

90-100 g Lunch 

NOSPR  

4-7 listopada 

2019 

6 listopada 2019 

2 porcje na 1 osobę 

Zimne przekąski typu 

finger food (mięsne i 

wegetariańskie) w 

strefie dla mediów, 

minimum 3 

składnikowe 

90-100 g Catering dla 

mediów 

5-7 listopada 

2019 r. 

4 porcje na 1 osobę 

Kanapki typu tartinki 

lub croissant do 

wyboru: kanapki na 

pieczywie białym oraz 

ciemnym z masłem, 

minimum 4 

składnikowe 

50-70 g Catering dla 

mediów 

5-7 listopada 

2019 r. 

4 porcje na 1 osobę 

Ciepłe przekąski w 

strefie dla dziennikarzy 

mediów 

190-200 g Catering dla 

mediów 

5-7 listopada 

2019 r. 
2 porcje na 1 osobę 

Ciasta, ciasteczka i 

rogaliki na potrzeby 

przerw kawowych (co 

najmniej 5 rodzajów) 

50-60 g Przerwy kawowe 4-7 listopada 

2019 
2 porcje na 1 osobę 

Dodatki skrobiowe np. 

ziemniaki, kluski 

śląskie, kasza 

gryczana; 

150-200 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

Około 1700 porcji 
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Dodatki warzywne np. 

sałatki warzywne; 

150-200 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę 

Desery np. ciasto 75-100 g Lunch 

kolacja  

4-7 listopada 

2019 

5 listopada 2019 

1 porcja na 1 osobę  

Owoce krojone, w tym 

sezonowe 

 

40-50 g 

 4-7 listopada 

2019 

1 porcja na 1 osobę 

Na potrzeby kalkulacji przyjmuje się, że Wykonawca zapewni 50 porcji koszernych, 50 porcji 

bezglutenowych, 100 porcji halal oraz 100 porcji wegańskich. Pozostałe porcje mięsne  

i wegetariańskie liczone do sumy 2000 porcji.  

Dokładna liczba porcji zostanie podana Wykonawcy po zamknięciu rejestracji.  

Ostateczny kształt przerw kawowych w dniach 4-7 listopada zostanie ustalony z Wykonawcą 

po zawarciu umowy.  

9. Usługi transportowe: 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaplanowania, zorganizowania oraz zrealizowania usług 

transportowych w terminie 3 listopada, 4 listopada, 5 listopada, 6 listopada, 7 listopada,  

8 listopada 2019 r. zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) Transport zorganizowany  

W dniach od 3 do 4 listopada 2019 r. wykonawca zorganizuje i zapewni transport  

dla uczestników Konferencji z lotnisk  

 Katowice-Pyrzowice 

 Kraków-Balice  

do hoteli, w których uczestniczy będą zakwaterowani (w promieniu 5 km  

od Międzynarodowego Centrum Kongresowego) przy czym dopuszcza się zorganizowanie 

jednego przystanku dla większej liczby hoteli, w przypadku gdy odległość od przystanku  

do hotelu nie przekracza 500 metrów. 

Wykonawca, jako podmiot odpowiedzialny za obsługę uczestników Konferencji, będzie 

zobowiązany do przygotowania planu transportu na podstawie szczegółów dot. przylotów 

uczestników Konferencji. Wykonawca musi tak zorganizować transport, aby zapewnić go dla 

wszystkich uczestników Konferencji, którzy taką usługą będą zainteresowani. Liczba kursów 

będzie uzależniona od faktycznej liczby pasażerów korzystających z lotniska (Wykonawca 
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pozyska tę wiedzę na podstawie formularzy rejestracyjnych). Przewiduje się, że Wykonawca 

będzie musiał przewieźć około 600 pasażerów dziennie ze wskazanych lotnisk. Transport  

na tej trasie Wykonawca może zapewnić za pomocą autokarów, busów oraz samochodów 

osobowych. Organizacja i ich planowanie znajduje się w gestii Wykonawcy.  

Wykonawca przygotuje czytelną informację na temat planowanej organizacji transportu, która 

zostanie umieszczona na stronie Konferencji. 

Wykonawca zaprojektuje i przygotuje odpowiednią informację na temat dostępnej dla 

uczestników Konferencji sieci transportowej oraz zapewni jej rozmieszczenie w środkach 

komunikacji, Międzynarodowym Centrum Kongresowym, hotelach, lotnisku oraz dworcach 

kolejowych.  

Ponadto wykonawca skoordynuje wszystkie działania związane z transportem uczestników  

z i na wyżej wymienione lotniska oraz uzyska wszelkie zgody niezbędne dla organizacji tego 

transportu. 

Wykonawca w dniu 7 listopada 2019 r. będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę  

na trasie MCK-lotnisko Katowice-Pyrzowice oraz MCK-lotnisko Kraków-Balice na zasadach 

opisanych powyżej. Wykonawca zorganizuje transport i przekaże wszystkim zainteresowanym 

uczestnikom informacje o godzinach transferów. 

W dniu 8 listopada 2019 r. Wykonawca zorganizuje transport na lotniska Katowice – Pyrzowice 

oraz Kraków – Balice przy czym transport ten będzie się odbywał z hoteli goszczących 

uczestników Konferencji (możliwe zorganizowanie jednego przystanku dla większej liczby 

hoteli, z zastrzeżeniem, że odległość jaką uczestnik ma do przejścia nie jest  większa niż 500 

m. Wykonawca zorganizuje transport i przekaże wszystkim zainteresowanym uczestnikom 

informacje o godzinach transferów.  

Transport na lotniska winien być zorganizowany na podobnych zasadach co transport  

z lotnisk w dniach 4-5 listopada 2019 r. 

Zgodnie z założeniami na lotniskach tych zostaną zlokalizowane stoiska powitalnych (tzw. 

Welcome Desk), które będą obsługiwane przez osoby posługujące się językiem angielskim  

i ewentualnie francuskim, zapewnione przez Wykonawcę. Stoiska te winny być zlokalizowane 

na lotniskach: 

 Katowice-Pyrzowice 

 Kraków-Balice 

 Lotnisko Chopina w Warszawie 

Punty te powinny być dostępne w dniach 3 – 5 listopada 2019 r. w godzinach zależnych  

od ustalonych przylotów pasażerów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację  

i obsługę stoisk powitalnych na terenie lotnisk w Warszawie i Krakowie oraz dworców 

kolejowych Warszawa-Centralna i Katowice. Ponadto Wykonawca zapewni Miastu Katowice 

wszelką pomoc w organizacji stoiska powitalnego na terenie lotniska w Katowicach (dostarczy 
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stanowisko powitalne, materiały informacyjne oraz ubrania dla wolontariuszy  

– o ile będzie to konieczne).   

Wykonawca zorganizuje również transport z lotniska w Warszawie. do Katowic.  

W dniach 3 – 5 listopada 2019 r. Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie stoiska 

powitalnego na lotnisku w Warszawie, które będzie obsługiwane przez osoby wskazane przez 

Wykonawcę oraz posługujące się językiem angielskim i ewentualnie francuskim oraz za 

zorganizowanie transportu autokarowego do Katowic, gdzie uczestnicy zostaną 

przetransportowani do hoteli na podstawie samodzielnie opracowanej przez Wykonawcę trasy. 

Możliwe jest zlokalizowanie przystanków  

w sposób zbiorczy, tzn. jeden przystanek dla więcej niż jednego hotelu,  

z zastrzeżeniem, że odległość do hotelu będzie nie większa niż 500 m. Obsługa autobusu musi 

porozumiewać się w języku angielskim w sposób umożliwiający komunikację.  

W dniach 7 – 8 listopada 2019 r. Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania 

transportu, na zasadach opisanych powyżej, na trasie Katowice – Lotnisko Chopina  

w Warszawie. Liczba kursów winna być określona na podstawie analizy lotów 

uczestników.  

Transport na trasie Lotnisko Chopina w Warszawie – Katowice– Lotnisko Chopina  

w Warszawie winien być organizowany autokarami wyposażonymi w regulowane 

oparcia foteli, klimatyzację, WC z umywalką oraz podnóżki.  

Ponadto Wykonawca zorganizuje w dniach 3-5 listopada stoisko powitalne na Dworcu 

Głównym w Katowicach, które będzie obsługiwane przez osoby wskazane przez Wykonawcę 

oraz posługujące się językiem angielskimi i ewentualnie francuskim, oraz – o ile to konieczne 

(tj. jeżeli hotel uczestnika znajduje się w odległości większej niż 500m od dworca) – do 

zapewnienia im transportu (samochodami osobowymi, busami lub autobusami) do hoteli, przy 

czym możliwe jest zorganizowanie przystanków dla większej liczby hoteli, z zastrzeżeniem, że 

do przejścia będzie nie więcej niż 500 m.  

 

b) Transport lokalny 

W dniu 4 listopada 2019 r. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie transportu 

wahadłowego uczestników posiedzenia Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji 

Antydopingowej pomiędzy hotelem, w którym zakwaterowani będą członkowie Komitetu  

a Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W tym celu Wykonawca odbędzie nie więcej 

niż cztery kursy (dwa przed rozpoczęciem posiedzenia i dwa po jego zakończeniu). 

W dniach 5 – 7 listopada 2019 r. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie 

transportu na podstawie poniższej specyfikacji: 

 Transport wahadłowy autokarami lub busami (darmowy dla uczestników Konferencji), 

pomiędzy hotelami a Międzynarodowym Centrum Kongresowym, który powinien być 

zorganizowany w sposób umożliwiający dojazd na Konferencję przed jej rozpoczęciem 

(z uwzględnieniem czasu niezbędnego na kontrolę bezpieczeństwa, rejestrację itp.) oraz 
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transport wahadłowy z Międzynarodowego Centrum Kongresowego do hoteli po 

zakończeniu obrad Konferencji lub imprez towarzyszących.  

Transport wahadłowy musi być zorganizowany tylko w odniesieniu do hoteli 

położonych powyżej 1 km od Międzynarodowego Centrum Kongresowego, przy czym 

możliwe jest zorganizowanie jednego przystanku dla większej liczby hoteli,  

z zastrzeżeniem, że przystanek będzie zorganizowany nie dalej niż 500 metrów  

od hotelu. Liczba kursów będzie uzależniona od liczby uczestników spotkania. 

 Transport  zorganizowany autokarami klasy VIP związany z obsługą uroczystej kolacji 

dla około 150 osób, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r.; Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za przygotowanie planu transportu lokalnego na potrzeby Konferencji; 

 

c) Transport samochodowy: 

Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji oraz koordynacji transportu osób wskazanych 

jako goście VIP, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 w dniach 2 – 8 listopada 2019 r. jeden samochód osobowy (segment E lub F),  

nie starszy niż 3 lata, z kierowcą posługującym się językiem angielskim do wyłącznej 

dyspozycji przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej; 

 w dniach 3 – 8 listopada 2019 r. jeden samochód osobowy(segment E lub F),  

nie starszy niż 3 lata, z kierowcą posługującym się językiem angielskim do wyłącznej 

dyspozycji wiceprzewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej; 

 w dniach 3 – 8 listopada 2019 r. pięć samochodów osobowych z segmentu D,  

nie starszych niż 3 lata, z kierowcami posługującymi się językiem angielskim  

do dyspozycji członków Komitetu Wykonawczego oraz Dyrektora Generalnego 

WADA (w przeliczeniu jeden samochód na trzy osoby); 

 w dniach 4 – 8 listopada 2019 r. dziesięć samochodów osobowych z segmentu D,  

nie starszych niż 3 lata, z kierowcami posługującymi się językiem angielskim  

do dyspozycji członków Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (w przeliczeniu 

jeden samochód na trzy osoby); 

 w dniach 3 – 8 listopada 2019 r. sześć samochodów osobowych z segmentu D,  

nie starszych niż 3 lata, z kierowcami posługującymi się językiem angielskim  

do dyspozycji pracowników Światowej Agencji Antydopingowej (w przeliczeniu jeden 

samochód na pięć osób); 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i koordynację transportu tych osób. 

Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba samochodów z segmentu D podlegających 

wynajmowi może ulec zmianie (możliwość zmniejszenia liczby samochodów o nie więcej niż 

10%). 

Samochody muszą być sprawne, posiadać aktualne badanie techniczne, polisę obowiązkowego 

ubezpieczenia OC, a kierowcy legitymować się szkoleniami z zakresu doskonalenia techniki 

jazdy. Preferowane kolory samochodów: biały, srebrny, szary lub czarny. 
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Wykonawca przedstawi propozycje samochodów, które będą użytkowane do obsługi osób 

wskazanych powyżej. 

Wykonawca zapewni dodatkową możliwość transportu dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w ramach transportu lokalnego i samochodowego (o ile to konieczne).  

Wszystkie środki transportu zorganizowanego muszą być oznakowane dla łatwości ich 

identyfikacji przez uczestników Konferencji.  

Bez względu na powyższe Wykonawca będzie odpowiedzialny za transfery z i na wskazane 

lotnisko (zgodnie z lotami danego pasażera) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza Generalnego, członków Komitetu Wykonawczego i Zarządu WADA (co do zasady 

jeden samochód dla jednego pasażera) oraz pracowników WADA (środek transportu  

i liczba pasażerów w pojeździe w zależności od lotów wskazanych osób).  

10. Imprezy kulturalne, towarzyszące oraz turystyczne 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację działań związanych z przeprowadzeniem 

na potrzeby organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej programu wydarzeń 

towarzyszących, który składać się będzie z następujących kategorii wydarzeń: 

a) Imprezy kulturalne: 

W dniach 5 listopada i 7 listopada 2019 r. Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację 

wszelkich prac związanych z przygotowanie do prezentacji oraz prezentacją dwóch krótkich 

wydarzeń kulturalnych (od 5 do 15 minut) podczas Ceremonii Otwarcia (5 listopada 2019 r.) i 

Zamknięcia (7 listopada 2019 r.) Światowej Konferencji Antydopingowej w obiektach 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach; 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie miejsca na terenie Sali 

Wielofunkcyjnej, w którym zostanie przeprowadzona Ceremonia Otwarcia  

i Zamknięcia Konferencji; 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie wszelkich działań związanych 

z zapewnieniem zaplecza technicznego oraz za nadzorowanie prac związanych z 

obsługą techniczną wydarzenia kulturalnego prezentowanego w trakcie ceremonii 

otwarcia i zamknięcia Konferencji.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za współpracę z realizatorem wydarzeń 

kulturalnych (np. grup artystycznych), wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia tych wydarzeń;  

 

b) Imprezy towarzyszące: 

W dniu 5 listopada 2019 r. w Hali widowisko-sportowej SPODEK w Katowicach 

zorganizowana zostanie impreza towarzysząca dla uczestników Światowej Konferencji 

Antydopingowej. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
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 przygotowanie Hali widowisko-sportowej SPODEK w Katowicach  

do przeprowadzenia imprezy towarzyszącej poprzez skoordynowanie prac 

pracowników MCK oraz Hali widowiskowo-sportowej SPODEK; 

 przygotowanie zaplecza technicznego niezbędnego do przeprowadzenia imprezy 

towarzyszącej; 

 koordynację prac wszelkich służb wewnętrznych MCK oraz Hali widowiskowo-

sportowej SPODEK w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia zgodnie 

ze scenariuszem, który zostanie zaprezentowany Wykonawcy na późniejszym etapie.  

 

c) Mecz hokejowy: 

W dniu 4 listopada 2019 r. na terenie lodowiska, które zlokalizowane jest w Hali sportowo-

widowiskowej Spodek odbędzie się mecz hokeja na lodzie drużyn złożonych  

z przedstawicieli Światowej Agencji Antydopingowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny: 

 za skoordynowanie wszelkich działań służących przygotowaniu do przeprowadzenia 

meczu hokejowego, obsługę techniczną oraz koordynację pracy pracowników 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Hali sportowo-widowiskowej 

SPODEK (służby porządkowe) w trakcie meczu hokejowego oraz za jego 

zabezpieczenie medyczne; 

 Sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia spotkania zostanie zapewniony przez 

Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.  

 

d) Imprezy turystyczne: 

 

 Wykonawca przygotuje, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, ofertę 

fakultatywnych wycieczek turystycznych, które będą realizowane przez podmioty 

wskazane przez Wykonawcę; 

 Koszt udziału w wycieczkach ponoszą indywidualnie uczestnicy; 

 Wycieczki powinny być realizowane w dniach 4 – 9 listopada 2019 r.; 

 Oferta wycieczek powinna być tak przygotowana, by umożliwić ich organizację bez 

względu na liczbę zainteresowanych (brak minimalnej liczby uczestników); 

 Oferta wycieczek powinna umożliwiać prezentację najbardziej atrakcyjnych pod 

względem turystycznym miejsc Katowic, Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej oraz 

regionu (wycieczki całodzienne oraz kilku godzinne); 

 Oferta wycieczek musi zostać przedstawiona do zaakceptowania Zamawiającemu  

w terminie co najmniej 9 miesięcy przed rozpoczęciem Konferencji; 

 Wykonawca skoordynuje wszelkie działania związane z obsługą oferty turystycznej 

m.in. poprzez obsługę specjalnego stoiska na terenie Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego; 

 Oferta wycieczek powinna być opracowana w atrakcyjnej formie graficznej, tak by 

mogła zostać umieszczona na stronie internetowej konferencji. Rejestracja  

na poszczególne wycieczki powinna być możliwa poprzez formularz rejestracyjny 



Nr zamówienia: 6/2018 

 

31 

 

dostępny na stronie Konferencji oraz na stoisku zlokalizowanym na terenie MCK 

obsługiwanym przez Wykonawcę; 

 Wykonawca stworzy warunki niezbędne do organizacji stoiska promocyjnego Polskiej 

Organizacji Turystycznej, Miasta Katowice, Polskiej Agencji Antydopingowej, 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego i innych wskazanych przez Zamawiającego 

podmiotów na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 

 

e) Imprezy sportowe: 

Wykonawca przedstawi również propozycje odpłatnych i nieodpłatnych, np. w ramach 

zakwaterowania w hotelach (w odniesieniu do uczestników Konferencji) zajęć sportowych  

w dniach 5 – 7 listopada 2019 r. 

11. Wymogi dotyczące obiektu konferencyjnego 

Światowa Konferencja Antydopingowa odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 r.  

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które w związku z organizacją 

wydarzenia przekazane zostanie do obsługi przez Wykonawcę. Dodatkowo 4 listopada 2019 r. 

odbywa się posiedzenie Komitetu Wykonawczego WADA. 

Zamawiający oświadcza, że na potrzeby organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej, 

posiedzenia Komitetu Wykonawczego i Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej, 

seminariów oraz spotkań dwu- i wielostronnych, Zamawiający otrzyma nieodpłatny dostęp  

do wszystkich pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego (wraz  

z wyposażeniem) gwarantowany przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy,   

w tym: 

 Sali wielofunkcyjnej; 

 Sal balowych A, B i C; 

 Sali audytoryjnej; 

 Pokoi konferencyjnych od 1 do 25, z zastrzeżeniem, że sale 5 i 6 przeznaczone są  

na specjalne potrzeby;  

 Pomieszczeń gastronomicznych na czas lunchów i przerw kawowych; 

 Powierzchni na potrzeby przeprowadzenia konferencji prasowych; 

 Powierzchni ekspozycyjnych i magazynowych. 

Ponadto na potrzeby organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej, posiedzeń Komitetu 

Wykonawczego i Zarządu WADA, seminariów i spotkań dwu i wielostronnych Wykonawca 

otrzyma dostęp do następującego sprzętu technicznego i audiowizualnego: 

 Sprzęt niezbędny do wykonywania tłumaczeń (szerzej w punkcie 12); 

 Wyposażenie stanowisk roboczych sekretariatu Konferencji, w tym w sprzęt biurowy; 

 Mikrofony oraz odbiorniki;  

 Systemy nagłaśniające; 

 Projektory i wyposażenie do prezentacji; 

 Sprzęt do nagrywania dźwięku i obrazu; 
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 Ekrany lub monitory wielkopowierzchniowe; 

 Monitory pozwalające śledzić przebieg Konferencji poza salą wielofunkcyjną; 

 Sprzęt do wideokonferencji; 

 Łącze internetowe oraz Internet bezprzewodowy; 

 Urządzenia telekomunikacyjne. 

 Wyposażenie sal konferencyjnych tj. krzesła i stoły konferencyjne. 

Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy z Miastem Katowice, zapewni Wykonawcy 

następujące usługi, które będą koordynowane przez Wykonawcę, świadczone przez 

pracowników Międzynarodowego Centrum Kongresowego: 

 Meblarze; 

 Elektrycy; 

 Służby sprzątające; 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do nadzorowania prac pracowników MCK odpowiedzialnych 

za przygotowanie oraz zabezpieczenie obiektu do organizacji Światowej Konferencji 

Antydopingowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór nad pracami montażowymi w dniach  

3-4 listopada 2019 r. oraz demontażowymi w dniu 8 listopada 2019 r.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania planu zabezpieczenia pomieszczeń 

Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego, a w trakcie trwania Konferencji będzie 

zobowiązany do działań mających na celu zabezpieczenie pomieszczeń w MCK na potrzeby 

spotkań WADA (szerzej pkt. 13). 

Na cele Światowej Konferencji Antydopingowej, posiedzeń Komitetu Wykonawczego oraz 

Zarządu WADA zarezerwowane są następujące pomieszczenia w ramach Międzynarodowego 

Centrum Konferencyjnego: 

 Sala Wielofunkcyjna ABC (na potrzeby przeprowadzenia sesji plenarnych Światowej 

Konferencji Antydopingowej); 

 Sale balowe A+B+C (na potrzeby posiedzenia Komitetu Wykonawczego i Zarządu 

WADA wraz z wyłączeniem na potrzeby tych posiedzeń strefy cateringowej); 

 Sala konferencyjna nr 5 (na potrzeby przewodniczącego Światowej Agencji 

Antydopingowej); 

 Sala konferencyjna nr 6 (na potrzeby sekretariatu Konferencji – dla pracowników 

Światowej Agencji Antydopingowej); 

 Sali konferencyjnej, której numer zostanie podany w późniejszym terminie  

(na potrzeby zespołu odpowiedzialnego za merytoryczną treść Konferencji).  

Na cele organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej oraz spotkań towarzyszących 

Wykonawca otrzyma do dyspozycji cały obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego 



Nr zamówienia: 6/2018 

 

33 

 

ze wszystkimi pomieszczeniami i będzie odpowiedzialny za przygotowanie, we współpracy  

z Zamawiającym, planu wykorzystania pomieszczeń w sposób dający gwarancję dostępności  

i będzie nimi zarządzał w trakcie Konferencji w sposób dający możliwość jej maksymalnego 

wykorzystania na potrzeby spotkań organizowanych ad hoc, seminariów tematycznych oraz 

rozmów dwu i wielostronnych. Na ten cel Wykonawca otrzyma następujące przestrzenie 

konferencyjne MCK: Sala Audytoryjna oraz 23 pokoje konferencyjne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie tych pomieszczeń w pełnej gotowości  

do spotkań, zarządzanie kalendarzem dostępności pomieszczeń, zagwarantowanie obsługi 

technicznej spotkań oraz zapewnienie cateringu składającego się z wody mineralnej gazowanej 

i niegazowanej, herbaty (czarnej, zielonej, owocowej, smakowej) wraz  

z dodatkami (mleko (w tym bez laktozy), śmietanka, cukier – biały i brązowy, cytryna), soków 

owocowych oraz owoców krojonych. 

Szczegółowe wymogi dotyczące niektórych pomieszczeń MCK: 

a)  Sala Wielofunkcyjna 

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za nadzór nad 

przygotowaniem Sali zgodnie z wymogami stawianymi przez Światową Agencję 

Antydopingową: 

 Sala musi być przygotowana na uczestnictwo 2000 osób (- 25%) poprzez aranżację jak 

w przypadku organizacji konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ustawienie 

szkolne)z zapewnieniem dostępu do mikrofonów (w proporcji 1 mikrofon na dwóch 

delegatów), odbiorników (dla każdego uczestnika) oraz dostępem  

do zasilania 230V; 

 Ustawienie miejsc dla delegatów musi zapewniać swobodny widok na ekran oraz salę. 

 Uczestnicy muszą mieć zapewnione swobodne dojście do miejsc siedzących; 

 Stół prezydialny dla prelegentów i moderatorów zlokalizowany na podwyższeniu; 

 Sala musi być wyposażona w mównice z pulpitem;  

 Sala musi być przygotowana do nagrywania i streamingu on-line przebiegu 

Konferencji; 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia prezentacji w trakcie Konferencji poprzez 

prawidłowo działające systemy wyposażona Sali tj. systemy informatyczne, audio-

wideo, nagłośnieniowe i oświetleniowe; 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia tłumaczeń ustnych w dziewięciu językach 

poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia takich tłumaczeń; 

 Wykonawca na podstawie informacji pozyskanych z formularza rejestracyjnego, 

przygotuje plan usadzenia uczestników oraz oznaczy miejsca dla delegacji. Plan 

usadzenia podlega akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie sali do potrzeb posiedzenia, przy 

czym sprzęt techniczny zostaje zapewniony przez Zamawiającego na podstawie odrębnej 

umowy. 
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b)  Sal balowych A+B+C  

Poniższe wymogi odnoszą się do aranżacji w dniu 4 listopada 2019 r. – posiedzenie Komitetu 

Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za nadzór nad 

przygotowaniem Sal balowych zgodnie z wymogami stawianymi przez Światową Agencję 

Antydopingową: 

 Sala musi być przygotowana na uczestnictwo: 

 około 30 osób poprzez zapewnienie właściwej aranżacji (ustawienie w  pusty 

kwadrat) z zapewnieniem dostępu do mikrofonów (w proporcji 1 mikrofon  

na jedną osobę) oraz dostępem do zasilania 230V; 

 około 50 obserwatorów, poprzez zlokalizowanie krzeseł wg projektu, który 

zostanie przedstawiony w późniejszym terminie;  

 Ustawienie miejsc musi zapewniać swobodny widok na ekran oraz salę. 

 Uczestnicy muszą mieć zapewnione swobodne dojście do miejsc siedzących; 

 Sala musi być przygotowana do nagrywania przebiegu posiedzenia; 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia prezentacji w trakcie Konferencji poprzez 

prawidłowo działające systemy wyposażona Sali tj. systemy informatyczne, audio-

wideo, nagłośnieniowe i oświetleniowe oraz wyposażona w monitory umożliwiające 

przewodniczącemu WADA obserwowanie dokumentów oraz prezentacji (ustawionych 

w środku ustawienia stołów); 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia tłumaczeń ustnych w trzech językach 

poprzez ustawienie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia takich tłumaczeń. 

Niezbędny sprzęt zostanie zapewniony przez Zamawiającego na podstawie odrębnej 

umowy; 

 Sala musi być wyposażona w mównice z pulpitem;  

 Lokalizacja wyłącznej strefy cateringowej dla osób zasiadających w Komitecie 

Wykonawczym WADA oraz obserwatorów;  

 Wykonawca musi przygotować imienne oznaczenie miejsc na podstawie danych 

otrzymanych od Zamawiającego; 

Pracownicy Międzynarodowego Centrum Kongresowego zostaną oddani do dyspozycji 

Wykonawcy na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego. 

Poniższe wymogi odnoszą się do aranżacji w dniu 7 listopada 2019 r. – posiedzenie Zarządu 

Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 

Wykonawca, w imieniu Zamawianego, będzie odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem 

Sal balowych zgodnie z wymogami stawianymi przez Światową Agencję Antydopingową: 

 Sala musi być przygotowana na uczestnictwo: 

 około 55 osób poprzez zapewnienie właściwej aranżacji (ustawienie w pusty 

kwadrat) z zapewnieniem dostępu do mikrofonów (w proporcji 1 mikrofon  

na jedną osobę) oraz dostępem do zasilania 230V; 
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 około 100 obserwatorów, poprzez zlokalizowanie krzeseł wg projektu, który 

zostanie przedstawiony w późniejszym terminie;  

 Ustawienie miejsc musi zapewniać swobodny widok na ekran oraz salę.  

 Uczestnicy muszą mieć zapewnione swobodne dojście do miejsc siedzących; 

 Sala musi być przygotowana do nagrywania przebiegu posiedzenia; 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia prezentacji w trakcie Konferencji poprzez 

prawidłowo działające systemy wyposażona Sali tj. systemy informatyczne, audio-

wideo, nagłośnieniowe i oświetleniowe oraz wyposażona w monitory umożliwiające 

przewodniczącemu WADA obserwowanie dokumentów oraz prezentacji (ustawionych 

w środku ustawienia stołów); 

 Sala musi być przygotowana do prowadzenia tłumaczeń ustnych w pięciu językach 

poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia takich tłumaczeń. 

Niezbędny sprzęt zostanie zapewniony przez Zamawiającego na podstawie odrębnej 

umowy; 

 Sala musi być wyposażona w mównice z pulpitem;  

 Lokalizacja wyłącznej strefy cateringowej dla osób zasiadających w Komitecie 

Wykonawczym WADA oraz obserwatorów;  

 Wykonawca musi przygotować imienne oznaczenie miejsc na podstawie danych 

otrzymanych od Zamawiającego; 

c)  Wymogi dot. Sal konferencyjnych nr 5 i 6 zostaną przedstawione w późniejszym terminie.  

Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za należyte oznakowanie miejsc, w których 

odbywać się będą obrady Komitetu Wykonawczego i Zarządu Światowej Agencji 

Antydopingowej oraz spotkań i warsztatów organizowanych w trakcie Konferencji oraz 

przygotowanie mapki obiektu (w języku angielskim i francuskim) z oznaczeniem miejsc,  

w których odbywają się poszczególne spotkania, stref cateringowych, stref dla dziennikarzy 

toalet oraz stref dla palących. 

d)  przestrzeń dla mediów: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie osobnej strefy przeznaczonej dla 

dziennikarzy poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz źródeł 

zasilania. Dodatkowo Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą aranżację miejsca 

poprzez przygotowanie biurek, krzeseł oraz monitorów do śledzenia przebiegu Światowej 

Konferencji Antydopingowej. Niezbędne wyposażenie zostanie zapewnione przez 

Zamawiającego na podstawie osobnej umowy. Wykonawca będzie zobowiązany  

do zapewnienia cateringu dla 250 osób zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie  

8 SOPZ. 

Dokładny wygląd przestrzeni zostanie omówiony z Wykonawca po podpisaniu umowy.  

e) Strefa konferencji prasowych 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie osobnej strefy przeznaczonej  

na potrzeby konferencji prasowych. Strefa ta winna być wyposażona w ściankę konferencyjną, 
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nagłośnienie, mównicę oraz sprzęt techniczny niezbędny po przeprowadzenia konferencji 

prasowej (w tym kostka dziennikarska). Niezbędny sprzęt techniczny zostanie zapewniony 

przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.  

Dokładny wygląd strefy zostanie omówiony z Wykonawca po podpisaniu umowy.  

12. Tłumaczenia: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację następujących tłumaczeń w trakcie 

Światowej Konferencji Antydopingowej, posiedzeń Komitetu Wykonawczego oraz Zarządu 

WADA: 

 tłumaczeń na dziewięć języków (angielski, francuski, hiszpański, chiński, rosyjski, 

japoński, niemiecki, arabski i polski) podczas obrad plenarnych Światowej Konferencji 

Antydopingowej; 

 tłumaczeń na trzy języki (angielski, francuski, japoński)podczas posiedzenia Komitetu 

Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej; 

 tłumaczeń na pięć języków (angielski, francuski, hiszpański, japoński i chiński) podczas 

posiedzenia Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej; 

 tłumaczeń na maksymalnie trzy języki (angielski i francuski oraz ewentualnie 

hiszpański) podczas warsztatów organizowanych ad hoc. 

 

Koordynacja tłumaczeń polegać będzie na: 

 kontakcie z firmą do obsługi tłumaczeniowej Konferencji wyłonioną przez miasto 

Katowice, której  dane zostaną przekazane Wykonawcy; 

 ustawieniu i nadzorze nad infrastrukturą tłumaczeniową wraz z testem jej działania; 

 pośredniczeniu w kontaktach firmy wyłonionej do obsługi tłumaczeniowej Konferencji 

z Zamawiającym; 

 przekazywaniu planu zapotrzebowania na tłumaczy do firmy (w ramach monitorowania 

kalendarza sal i pokoi konferencyjnych w MCK); 

 dystrybucji materiałów i dokumentów Konferencyjnych przeznaczonych dla tłumaczy; 

 koordynacji prac tłumaczy podczas Konferencji. 

Właściwa infrastruktura techniczna, niezbędna do przeprowadzenia tłumaczenia obrad zostanie 

zapewniona przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.  

13. Zabezpieczenie medyczne oraz ochrona 

W ramach usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego oraz za zabezpieczenie obiektu Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego poprzez zapewnienie, w następstwie konsultacji z Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym oraz Zamawiającym: 

 Wykwalifikowanych pracowników służb ochrony, z których m.in. 70% posługiwać się 

będzie językiem angielskim w stopniu komunikatywnym; 
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 Bramek wykrywaczy metalu przy wejściach (nie więcej niż 10 szt. na cały obiekt) 

 Systemów skanowania bagażu przy wejściach (nie więcej niż 4 zestawy); 

 Skanery kodów qr na potrzeby kontroli bezpieczeństwa (nie więcej niż 12 szt. na cały 

obiekt); 

 Kierownika ds. bezpieczeństwa; 

 Zespołu dyżurnego karetki pogotowia wraz z lekarzem oraz dwoma zespołami 

ratowników medycznych dyżurujących w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym(w okresie 5-7 listopada)  w trakcie Światowej Konferencji 

Antydopingowej (oraz imprez towarzyszących) oraz 1 zespołu ratowników 

medycznych w terminie 3-4 listopada 2019 r.  

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania pracy służb przeciwpożarowych 

(dyżurującego strażaka) zatrudnionych przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe  

w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konferencji); 

Punkty kontroli dla systemów skanowania bagażu oraz bramek wykrywania metali 

zlokalizowane będą wewnątrz budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

(zapewniona nośność podłogi powyżej 450 kg/m2). Zamawiający na chwilę obecną nie jest w 

stanie wskazać warunków instalacji, gdyż sa one ściśle związane z rodzajem sprzętu 

oferowanego przez Wykonawcę.  Drzwi wejściowe do MCK maja wymiar 1,75 m x 2,35 m, 

dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z bramy ażurowej o wymiarach 7,0 m x 4,0 m oraz 

windy technicznej (wym. Drzwi 1,3m x 2,1 m) dającej możliwość dostania się na każdy poziom 

MCK za wyjątkiem wejścia od ulicy Olimpijskiej. Wymiar drzwi do MCK od strony ulicy 

Olimpijskiej 1,75 m x 2,35 m. 

W przypadku gdy bagaż będzie gabarytem przekraczał parametry maszyny wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany 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. Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, winien samodzielnie określić 

rodzaj i wyposażenie skanerów RTG, tak aby spełniały one wymagania określone w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zaoferowany sprzęt musi posiadać aktualne 

zezwolenia Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki zgodnie z ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) 

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 punkcie 4. SOPZ. Wykonawca 

samodzielnie określi czy i jaki zintegrowany system jest niezbędny do przeprowadzenia 

weryfikacji uczestników. Wykonawca będzie odpowiedzialny za obsługę tych urządzeń.  

Wykonawca samodzielni określi minimalną ilość posterunków służb ochrony niezbędnych do 

zabezpieczenia Światowej Konferencji Antydopingowej. Ocena ta winna być przeprowadzona 
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na podstawie posiadanego doświadczenia oraz wiedzy. Wykonawca nie będzie zobowiązany 

do zapewnienia ochrony obiektu po zrealizowaniu programu Konferencji na dany dzień oraz 

po opuszczeniu obiektu przez jej uczestników. Pracownicy ochrony realizować będą zadania 

określone w szczególności w 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 pracowników nie będzie wykraczał poza zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji.  

Wykonawca, w ramach realizowanej usługi, będzie dodatkowo odpowiedzialny za 

zabezpieczenie:  

 meczu hokejowego w dniu 4 listopada 2019 r. 

W meczu hokejowym weźmie udział nie więcej niż 300 osób. Wykonawca dostosuje siły i 

środki proporcjonalnie do przewidywanej liczby uczestników. Na potrzeby zabezpieczenia tego 

wydarzenia zostaną wykorzystane systemy zlokalizowane w MCK bez konieczności ich 

transportu do Hali sportowo-widowiskowej SPODEK ze względu na bezpośrednie połączenie 

tych obiektów.  

 kolacji połączonej z występem artystycznym w dniu 5 listopada 2019 r.  

Kolacja jest integralną częścią Światowej Konferencji Antydopingowej. Wykonawca 

samodzielnie określi ilość pracowników ochrony niezbędną do jej prawidłowego 

zabezpieczenia. Na potrzeby zabezpieczenia tego wydarzenia zostaną wykorzystane systemy 

zlokalizowane w MCK bez konieczności ich transportu do Hali sportowo-widowiskowej 

SPODEK ze względu na bezpośrednie połączenie tych obiektów. 

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 zapewni Kierownika ds. bezpieczeństwa, którego zadanie będzie nadzorowanie 

działań pracowników ochrony oraz osób obsługujących sprzęt służący do kontroli 

bezpieczeństwa.  

14. Stoiska powitalne i punkt informacyjny Konferencji 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację stoisk powitalnych na terenie hali 

przylotów Lotniska Chopina w Warszawie, Lotniska Kraków Balice, Dworca Kolejowego 

Warszawa Centralna oraz Dworca Kolejowego Katowice oraz za zapewnienie osób, które 

obsługiwać będą Stoiska Informacyjne zlokalizowane na lotniskach w Warszawie, 

Krakowie(szerzej punkt 9) oraz punkcie informacyjnym na terenie MCK. Wykonawca 

przygotuje również stoiska powitalnego Konferencji, które będzie zlokalizowane na terenie 

Lotniska Katowice – Pyrzowice oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, jednolitą identyfikację 

(grafiki, ulotki, koszulki dla wolontariuszy).  



Nr zamówienia: 6/2018 

 

39 

 

Na potrzeby obsługi Konferencji Wykonawca otrzyma dostęp do bazy danych osób 

działających w ramach programu wolontariackiego na terenie Miasta Katowice.  

W ramach wykonania usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie naboru osób, które w dniach 4-7 listopada 2019 r. będą obsługiwać 

stoiska informacyjne oraz punkt rejestracji na terenie Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego; 

 przeprowadzenie naboru osób, które w imieniu Wykonawcy będą obsługiwały stoiska 

powitalnego zlokalizowane na terenie hali przylotów Lotniska Chopina w Warszawie 

oraz hali przylotów Lotnika Kraków-Balice, na terenie dworców kolejowych 

Warszawa-Centralna i Dworca Głównego w Katowicach oraz na terenie 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego; 

 nabór osób musi zostać przeprowadzony w sposób umożliwiający wskazanym osobom 

obsługę stanowisk informacyjnych; 

 przeprowadzi szkolenia dla wyłonionych osób,  podczas których zapozna ich  

z zadaniami, które mają one wykonywać oraz przedstawi im tematykę Konferencji; 

 wykonawca zobowiązany jest zapewnić wybranym wolontariuszom wyżywienie np. 

poprzez umożliwienie korzystania z przerw kawowych oraz jednolity strój, na który 

składać się ma co najmniej koszulka t-shirt (krój klasyczny, materiał 100% bawełna, 

gramatura minimum 185 g/m2) lub polo (wysokogatunkowa bawełna, gramatura 

minimum 180 g/m2) w niejaskrawych kolorach, z umieszczeniem na niej elementów 

systemu identyfikacji wizualnej w postaci logo oraz umieszczenia na plecach napisów 

umożliwiających identyfikację osoby jako wolontariusz. W przypadku gdy osoby te 

będą przebywały poza obiektami muszą mieć zapewnioną jednolite okrycia wierzchnie; 

 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję strojów  

dla wolontariuszy; 

 Zamawiający zakłada, że Wykonawca przeprowadzi rekrutację co najmniej  

60 wolontariuszy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz po 6  

na poszczególne lotniska/dworce kolejowe; 

 w przypadku braku możliwości pozyskania wolontariuszy na cel obsługi stoisk 

powitalnych na lotniskach lub punktu informacyjnego/ punktu rejestracji Wykonawca 

zapewni obsługę swoimi pracownikami; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania wolontariuszy oraz nadzorowanie  

ich zachowań. Nie dopuszcza się publikacji w social media informacji z przebiegu 

Konferencji przez te osoby; 

 za działania wolontariuszy odpowiedzialny jest Wykonawca.  

 

15. Fotografowie i kamerzyści (operatorzy kamer) 

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi 

Konferencji poprzez zatrudnienie profesjonalnego fotografa/ów i kamerzysty/ów w dniach  

5-7 listopada 2019 r. Fotograf i kamerzysta będą zobowiązani do uwiecznienia obrad Światowej 

Konferencji Antydopingowej, posiedzeń Komitetu Wykonawczego i Zarządu WADA (tylko 
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fotograf), wydarzeń kulturalnych i towarzyszących oraz kulturalnych. Wszystkie dzieła 

wytworzone przez fotografów i kamerzystów zostaną poddane obróbce graficznej oraz 

przekazane do Zamawiającego sukcesywnie, a całość na płytach DVD niezwłocznie po 

zakończeniu Konferencji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi sprzętu służącego do streamingu 

online oraz obsługi konta na portalu internetowym np. YouTube lub równoważnym. Streaming 

online odbywać się będzie z kilku kamer jednocześnie, z jednego pomieszczenia.  

Na potrzeby promocji Światowej Konferencji Antydopingowej Wykonawca przygotuje  

50 sekundowy klip promujący wydarzenie, który zostanie przekazany zamawiającemu wraz  

z uruchomieniem strony internetowej (bez modułów). 

Wykonawca przygotuje spot promocyjny z materiałów pozyskanych w trakcie Światowej 

Konferencji Antydopingowej o długości 120 sekund, który zostanie przekazany do 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zakończenia Konferencji.  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa autorskie  do wytworzonych 

materiałów (filmów, zdjęć, relacji, spotów) wraz z przekazaniem dzieła.  

16. Telefony komórkowe 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla pracowników 

WADA odpowiedzialnych za przygotowanie Światowej Konferencji Antydopingowej. 

Świadczona usługa telekomunikacyjna ma miedzy innymi zapewniać łączność głosową, 

tekstową, multimedialną oraz dostęp do Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez 

wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz aparatów telefonii 

komórkowej wraz z akcesoriami. 

Świadczenie usługi odbywa się przez następujące elementy: 

 zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych 

deklarowanym zasięgiem na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i 

danych; 

 przekazanie i aktywowanie wskazanym osobom kart SIM telefonii komórkowej w ilości 

30 sztuk; 

 użyczenie Zamawiającemu 30 nowych telefonów komórkowych z akcesoriami; 

 stroną przejmującą jest użytkownik telefonu wskazany przez Zamawiającego; 

Wymogi dotyczące usług sieciowych: 

 transmisja głosu; 

 przesyłanie SMS; 

 przesyłanie MMS; 

 dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron www, itp.); 

 prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego CLIR I CLIP); 

 roaming; 
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 połączenia międzynarodowe; 

 transmisja GPRS, EDGE, UMTS, LTE. 

 

Minimalne parametry aparatów telefonicznych: 

 Typ karty SIM: nanoSIM lub microSIM; 

 Waga telefonu wraz z aparatem: maksymalnie 190g; 

 Dostęp do Internetu przez LTE: minimum kategoria 4 (obsługa standardu pobierania 

150 MB/s, wysyłania 50 MB/s) lub wyższa; 

 Typ ekranu: dotykowy, pojemnościowy; 

 Ilość wyświetlanych kolorów: minimum 16 milionów kolorów; 

 Rozdzielczość ekranu w pikselach: minimum 1080 x 1920 lub wyższa; 

 System operacyjny: minimum Android 7.0 lub iOS 8; 

 Wielkość pamięci wbudowanej: minimum 16 GB; 

 Rozdzielczość matrycy aparatu fotograficznego: minimum 12 MP; 

 

Wykonawcza przedstawi minimum 5 propozycji aparatów telefonicznych z 2018 lub 2019 r. 

spełniających powyższe wymagania, z których Zamawiający wybierze ostateczny model. 

Koszty połączeń głosowych, wiadomości tekstowych i multimedialnych oraz Internetu zostaną 

pokryte przez użytkowników (pracowników Światowej Agencji Antydopingowej). 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zwrotu lub uszkodzenia 

aparatów i kart SIM. Wykonawca ustali sposób opłacenia kosztów ze Światową Agencją 

Antydopingową za pośrednictwem Zamawiającego. 

Aparaty wraz z aktywacją Wykonawca przekaże wskazanym użytkownikom w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  
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Harmonogram wykonywania działań związanych z przygotowaniem Światowej 

Konferencji Antydopingowej 

Zamawiający zakłada, że Wykonawca podejmie działania zmierzające do jak najszybszego 

zawarcia umów i porozumień z wykonawcami poszczególnymi zadaniami: 

Lp. Zadanie termin 

1. zapewnienie usług gastronomicznych (w obiekcie 

konferencyjnym oraz podczas wydarzeń 

towarzyszących)  

podpisanie umów na 

catering do 31 maja 2019 r. 

przekazanie propozycji 

menu do akceptacji 

Zamawiającego do 4 maja 

2019 r. 

2. organizacja transportu zbiorowego miedzy hotelami a 

obiektami konferencyjnymi oraz na potrzeby imprez 

towarzyszących 

podpisanie umów do 31 

grudnia 2018 r. 

3. organizacja transportu pomiędzy lotniskami a hotelami  podpisanie umów do 31 

grudnia 2018 r. 

4. organizacja transportu samochodami na potrzeby 

wskazanych uczestników Konferencji 

podpisanie umów do 31 

grudnia 2018 r. 

5. organizacja stoisk powitalnych na lotniskach i dworcach umowy winny być zawarte 

do 1 marca 2019 r. 

6. organizacja zabezpieczenia Konferencji (medycznego 

oraz ochrony) 

umowy winny być zawarte 

do 30 czerwca 2019 r. 

7. zapewnienie noclegów dla 2000 osób (2000 miejsc 

noclegowych) 

niezwłocznie po podpisaniu 

umowy jednak nie później 

niż 90 dni po podpisaniu 

umowy 

8. przygotowanie strony internetowej Konferencji (bez 

modułów) 

strona internetowa musi być 

uruchomiona na 12 miesięcy 

przed rozpoczęciem 

Konferencji tj. do 31 

października 2018 r. Projekt 

powinien być przedstawiony 

w ciągu 14 dni od 

zaakceptowania logo 
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9. przygotowanie strony internetowej Konferencji 

(moduły) 

strona internetowa musi być 

uruchomiona na 10 miesięcy 

przed rozpoczęciem 

Konferencji tj. do 4 stycznia 

2019 r.  

10. opracowanie logo Projekt logo musi być 

przygotowany terminie 21 

dni od podpisania umowy 

11. opracowanie księgi identyfikacji wizualnej  W ciągu 14 dni od akceptacji 

logo 

12. wyprodukowanie elementów systemu  na 6 miesięcy przed 

Konferencją tj. 31 marca 

2019 r.  

13. wynajem i przygotowanie sali konferencyjnej na 

potrzeby sekretariatu  

niezwłocznie po podpisaniu 

umowy  jednak nie później 

niż 3 miesiące od podpisania 

umowy 

14. przygotowanie oferty turystycznej do 31 stycznia 2019 r.  

15. zapewnienie obsługi Konferencji przez kamerzystów i 

fotografów 

podpisanie umów do 31 

lipca 2019 r. 

16. zapewnienie telefonów komórkowych  przekazanie aparatów i kart 

sim do 28 października 2019 

r. 

 

Wskazane terminy mają charakter szacunkowy i Zamawiający przewiduje możliwość ich 

zmiany na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wszelkie działania Wykonawcy musza być 

nakierowane na maksymalnie efektywne przygotowanie Konferencji.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania osób, będących pracownikami Światowej 

Agencji Antydopingowej, z którymi Wykonawca będzie się kontaktował w sprawach 

związanych z organizacja Światowej Konferencji Antydopingowej.  

Na potrzeby Konferencji zostanie przygotowany „Plan ochrony i zabezpieczania Konferencji”, 

do którego przestrzegania Wykonawca będzie zobowiązany. 
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Wykaz noclegów – blok 2 

 
Lp. Liczba 

noclegów 

 
31-paź 

 
01-lis 02-lis 03-lis 04-lis 05-lis 06-lis 07-lis 

1. 7   1 1 1 1 1 1 1 

2. 7   1 1 1 1 1 1 1 

3. 5       1 1 1 1 1 

4. 5       1 1 1 1 1 

5. 5       1 1 1 1 1 

6. 5       1 1 1 1 1 

7. 5       1 1 1 1 1 

8. 5       1 1 1 1 1 

9. 5       1 1 1 1 1 

10. 5       1 1 1 1 1 

11. 5       1 1 1 1 1 

12. 5       1 1 1 1 1 

13. 5       1 1 1 1 1 

14. 6     1 1 1 1 1 1 

15. 5       1 1 1 1 1 

16. 4         1 1 1 1 

17. 4         1 1 1 1 

18. 4         1 1 1 1 

19. 4         1 1 1 1 

20. 4         1 1 1 1 

21. 4         1 1 1 1 

22. 4         1 1 1 1 

23. 4         1 1 1 1 

24. 4         1 1 1 1 

25. 4         1 1 1 1 

26. 4         1 1 1 1 

27. 4         1 1 1 1 

28. 4         1 1 1 1 

29. 4         1 1 1 1 

30. 4         1 1 1 1 

31. 4         1 1 1 1 

32. 4         1 1 1 1 

33. 4         1 1 1 1 

34. 4         1 1 1 1 

35. 4         1 1 1 1 

36. 4         1 1 1 1 

37. 4         1 1 1 1 

38. 4         1 1 1 1 

39. 4         1 1 1 1 

40. 4         1 1 1 1 
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41. 4         1 1 1 1 

42. 4         1 1 1 1 

43. 4         1 1 1 1 

44. 4         1 1 1 1 

45. 7   1 1 1 1 1 1 1 

46. 7   1 1 1 1 1 1 1 

47. 7   1 1 1 1 1 1 1 

48. 7   1 1 1 1 1 1 1 

49. 5       1 1 1 1 1 

50. 5       1 1 1 1 1 

51. 5       1 1 1 1 1 

52. 5       1 1 1 1 1 

53. 5       1 1 1 1 1 

54. 5       1 1 1 1 1 

55. 5       1 1 1 1 1 

56. 5       1 1 1 1 1 

57. 5       1 1 1 1 1 

58. 5       1 1 1 1 1 

RAZEM 274 0 6 7 29 58 58 58 58 
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Wykaz noclegów – blok 3 

Przyjazd do 
Katowic 

Odjazd z Katowic 
Liczba 

noclegów 

27 października 2019 9 listopada 2019 13 

27 października 2019 9 listopada 2019 13 

27 października 2019 9 listopada 2019 13 

30 października 2019 8 listopada 2019 9 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

1 listopada 2019 8 listopada 2019 7 

3 listopada 2019 8 listopada 2019 5 

3 listopada 2019 8 listopada 2019 5 

3 listopada 2019 8 listopada 2019 5 

3 listopada 2019 8 listopada 2019 5 

 Razem 124 

 


