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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Nazwa zadania:   
Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obej mującej program artystyczny  
w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepeł nosprawnych pn.  
II Podd ębickie Spotkania w Krainie Bez Barier – koncert int egracyjny  
 
Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161z późn.zm.) w odpowiedzi na 
skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia informuje:  
Pytanie  
W związku z ogłoszonym przetargiem na organizację i przeprowadzenie imprezy masowej pn.  
„II Poddębickie Spotkanie w Krainie Bez Barier – koncert integracyjny proszę o wyjaśnienie zapisów 
Specyfikacji: 
1) Zapewnienie konferansjera – czy ma to by ć osoba znana? 
Odpowiedź:     
Konferansjer nie musi być osoba znaną lecz winien wykazać się profesjonalnością w prowadzeniu 
imprezy. 
2) Koncert zespołu suportowego- czy ma to by ć zespół znany, rozpoznawalny na polskim 
rynku? 
Odpowiedź:   
Koncert zespołu suportowego winien być wykonany przez zespół znany i rozpoznawalny na rynku 
polskim. 
3) Wyst ępy artystyczne osób niepełnosprawnych – sportowców i artystów estrady polskiej – co 
należy rozumie ć w tej kwestii; czy to maj ą być śpiewaj ący sportowcy niepełnosprawni? Prosz ę 
o doprecyzowanie tego punktu. 
Odpowiedź:    
Występy artystyczne osób niepełnosprawnych  dotyczą: 
- pokazów w wykonaniu niepełnosprawnych sportowców w różnych dyscyplinach sportu ( nie muszą 
to    
  być niepełnosprawni sportowcy śpiewający), 
- występów niepełnosprawnych artystów estrady polskiej śpiewających dowolny repertuar.  
4) Na ile osób przewidziana jest impreza – trzeba u stali ć odpowiedni ą liczb ę ochrony. 
Odpowiedź:     
Przewidywana liczba uczestników imprezy: 2000 osób. 
5) Czy przez przygotowanie terenu, z zachowaniem wy magań higieniczno-sanitarnych 
rozumiej ą Państwo podstawienie toalet TOI-TOI i koszy na śmieci? 
Odpowiedź:   
Wykonawca winien podstawić toalety TOI-TOI i kosze na śmieci wraz z ich opróżnieniem i 
demontażem. 
6) Czy miejsce organizacji imprezy jest ju ż ustalone, kto ponosi koszty za ewentualne 
wynaj ęcie terenu imprezy? 
Odpowiedź 
Miejsce imprezy zostało określone w pkt IV.1 SIWZ, tj. w miejscowości Poddębice, ul. Mickiewicza 19 
(stadion). Teren udostępnia Zamawiający nieodpłatnie. 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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