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Warszawa, dnia 2 października 2015 r. 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn. Kompleksowa organizacja 
imprezy zamkniętej pn. Karnawał 2016 (sygnatura sprawy: 95/DE/Z/2015) 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zamawiający, Instytut Lotnictwa informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu 
w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający, niniejszym przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

1) Jaka ilość tych imprez? Czy to ma być przedstawione na szablonie – załączniku do przetargu? 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Warunek udziału w postępowaniu, który Wykonawcy muszą spełnić obligatoryjnie brzmi: o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (…) należycie zrealizowali co najmniej dwie (2) usługi 
polegające na organizacji imprezy dla co najmniej 1 000 osób (każda) o wartości nie niższej niż 250 000 
złotych brutto każda 

Zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać co najmniej dwie usługi ww. 

zakresie. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą uzupełnić wykaz usług 

głównych stanowiący załącznik nr 2a do Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Sekcja IV.4.16) pkt 25 ogłoszenia stanowi, że wzory: formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń, wykazów, zostały zamieszczone na tronie Zamawiającego: www.ilot.edu.pl 

W celu uzyskania jak największej liczby punktów, która zwiększa szanse Wykonawców na zakwalifikowanie 
się do dalszej części postępowania, Wykonawca musi uzupełnić wykaz usług dodatkowych stanowiący 

załącznik nr 2b do Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Za każdą dodatkowo 
wykazaną usługę, która wpisuje się w warunek udziału w postępowaniu, tzn. o takim samym zakresie, 

Wykonawca otrzyma 1 pkt. 

Zamawiający przypomina, że w przypadku gdy warunki udziału w postepowaniu (wymagane bezwzględnie) 

spełni więcej niż 5 Wykonawców - do składania ofert wstępnych Zamawiający zaprosi tych pięciu (5) 
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów 

zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu sposobem przyznawania punktów. 

 

2) Proszę o informację czy poniższe wymogi dotyczą opcji w momencie złożenia wniosku wspólnie z 
drugą firmą, czy tylko w momencie podwykonawstwa – np. podwykonawstwo firmy nagłośnieniowej? 

- 3. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach przedłożonych na potwierdzenie spełniania warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3.2) (Wiedza i doświadczenie) niniejszego ogłoszenia 
wykazał, że polega na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 

http://www.ilot.edu.pl/


   
 

2 

 

 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść 
oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy 
zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) okres, na jaki 
zasoby będą udostępnione Wykonawcy; c) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył 
Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 23 ustawa Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postepowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (lidera). Przepisy Pzp nie przewidują 

ograniczeń dotyczących formy organizacyjnej Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. Dotychczasowa praktyka wskazuje jednak, że najczęściej pojawiającą się formą jest konsorcjum. 

Zamawiający przypomina, że: Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w pkt III.3) ogłoszenia o 
zamówieniu na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt III.4), z zastrzeżeniem, że warunki, o których 

mowa w pkt III.3) ogłoszenia, muszą spełniać łącznie (tzn. co najmniej jeden z nich), a w zakresie 
niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp musi spełnić każdy z nich. 

Przypadek zacytowany przez Wykonawcę dotyczy użyczenia Wykonawcy, ubiegającemu się o dzielenie 

zamówienia, potencjału podmiotu trzeciego (np. potencjału w postaci wiedzy i doświadczenia) w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wymóg dotyczący złożenia pisemnego zobowiązania 

podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, nie jest związany z sytuacją, w której Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

publicznego (konsorcjum), przy czym nie można wykluczyć, że Wykonawcy wspólnie działający (konsorcjum) 
przedstawią zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

  

3) czy jest standardowy szablon oferty na jakim mamy wysyłać nasze propozycje? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Przy założeniu, że „nasze propozycje” oznacza ramowy program artystyczno-rozrywkowy (scenariusz), 

Zamawiający informuje, że nie przygotował na tym etapie szablonu scenariusza. Zgodnie z sekcją IV.4.16) 
pkt 18 ogłoszenia o zamówieniu, scenariusz ma zostać załączony do oferty wstępnej, a nie wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zamieszczony wraz z pozostałymi wzorami 
na stronie Zamawiającego: www.ilot.edu.pl 

 

4) W przypadku chęci występowania wspólnie z drugim podwykonawcą pełnomocnikiem może być jeden 
z przedstawicieli firmy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Wymogiem formalnym, jaki stawia Pzp wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, jest 
ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnikiem wskazanym w pełnomocnictwie może być jeden z wykonawców 

tworzących konsorcjum, tzw. lider, albo odrębna osoba. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez 
wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.  

 

5) Jaki jest planowany budżet na organizację imprezy? 

 

http://www.ilot.edu.pl/
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Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie podana 

do wiadomości podczas czynności otwarcia ofert (ostatecznych).  

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w oparciu o analizę rynku wynosi 300 000,00 PLN bez podatku od 

towaru i usług. 

 
6) Czy mają Państwo jakieś typy na występ artysty głównego? 
7) Dokładniejsza specyfikacja cateringu:  

- czy impreza jest zasiadana? 
- napoje / ewentualny alkohol po czyjej stronie? 
- jakie pają Państwo predyspozycje dot. dań podanych w bufecie?  

8) Czy jest to impreza masowa? Jeśli tak to po czyjej storni będzie leżało zgłoszenie planu oraz wnioski 
do urzędów?  

9) Proszę o wyjaśnienie pojęcia: "baner do komunikacji elektronicznej". Czy tu chodzi o rzutnik, ekran 
diodowy?  

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostanie określony w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, która zostanie przekazana co najmniej 5 (pięciu) Wykonawcom zaproszonym do składania ofert 
(wstępnych). 


