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OR-IV.272.2.19.2013                                                                          Rzeszów, dnia 15-03-2013 r. 
 

                       

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja i obsługa 
IV Forum Innowacji w Rzeszowie” 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

 

Pytania 1: 
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Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia: 
 

Ad. 1)  Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt IV.3, zamawiający wymaga co najmniej jedną 
kabinę dwuosobową w każdej z sal (dwie sale). Zamawiający wymaga, aby to wykonawca zapewnił co 

najmniej jedną kabinę dwuosobową w każdej z sal. 

 
Ad. 2) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt IV.3, wykonawca powinien zapewnić słuchawki 

wszystkim uczestnikom forum. 
 

Ad. 3) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt IV.3, dla zapewnienia ciągłości i płynności tłumaczeń 
Wykonawca powinien zapewnić co najmniej dwóch tłumaczy w każdej z sal. 

 

Ad. 4) Oprócz tłumaczy symultanicznych zamawiający nie będzie potrzebował innych tłumaczy. 
 

Ad. 5) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt IV.3, czas tłumaczenia w I dniu obrad wynosi:  
4 godziny i 50 minut, w II dniu 5 godzin i 30 minut + ewentualnie 1 godzina dodatkowo w każdym  

z dwóch dni Forum.   

 
Ad. 6) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt IV.2, wykonawca powinien zapewnić odpowiednią 

ilość stolików niezbędną do zapewnienia właściwej obsługi gastronomicznej uczestników forum. 
 

Ad. 7) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający wymaga zapewnienia przez wykonawcę  
co najmniej czterech autokarów do płynnego przewozu 350 osób uczestników forum. 

 

Pytania 2: 

 
Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia: 

 
Ad 1) Wymóg opisany w treści pytania musi być spełniony. 

 

Ad 2) Zakwaterowanie panelistów musi odbyć się zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W związku  
z tym zamawiający nie dopuszcza możliwości wcześniejszego wykwaterowania z pokoju  

i przechowywania bagażu w hotelowej przechowalni do godziny 19.00.   
 

Ad 3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, w tym 

z programem obrad. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie wskazać ile godzin dziennie kierowcy 
autokaru powinni być do jego dyspozycji.      


