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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAO4-350-10/16
Dotyczy

postępowania

konkursowego

na

organizację

i

realizację

dwóch

koncertów

muzycznych dla pacjentów Zamawiającego dla projektu zatytułowanego „Przebudowa
Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu
edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” realizowanego w ramach Programu PL 07
Poprawa

i

lepsze

dostosowanie

ochrony

zdrowia

do

trendów

demograficzno

–

epidemiologicznych, dofinansowanego z MF EOG 2009-2014 I NMF 2009-2014
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego konkursu ofert na organizację i realizację dwóch koncertów muzycznych dla pacjentów
Zamawiającego:
Pytanie nr 1
„W przedmiocie zamówienia są napisane 2 koncerty a w Formularzu warunków technicznych III.
Obowiązki Wykonawcy litera D. Zorganizowanie obsługi fotograficznej koncertów - mowa jest o
czterech koncertach. Jaka jest ostateczna ilość koncertów?”
Odpowiedź:
W ramach zamówienia mają się odbyć dwa koncerty. Załącznik nr 2 w tym zakresie zostanie
zmodyfikowany.
Pytanie nr 2
„W formularzu Warunków technicznych III. Obowiązki Wykonawcy litera B Obsługa techniczna
koncertów mowa jest o oświetleniu sceny. Jakie jest obecne oświetlenie sceny?”
Odpowiedź:
Scenę oświetlają świetlówki liniowe, które w dotychczasowych koncertach muzycznych były
wystarczające.
Pytanie nr 3
„W tym samym punkcie mowa jest o: "zapewnieniu sprawnego, profesjonalnego nagłośnienia
bezszumowego sceny oraz wszystkich pomieszczeń, gdzie odbywać się będą koncerty".
W jakich jeszcze pomieszczeniach mają być koncerty skoro wcześniej mowa jest o jednej konkretnej
sali?”

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:
Koncerty mają się odbywać wyłącznie w sali konferencyjnej Pawilonu Administracyjnego
Zamawiającego.
Pytanie nr 4
„W tym samym punkcie mowa jest iż: "Po zakończeniu koncertów wykonawca uprzątnie teren całej
imprezy z zanieczyszczeń pozostałych po koncercie i po uczestnikach koncertu" terenem całej
imprezy jest Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie z dojściami do sali i widowni. Kto będzie
odpowiadał za szkody powstałe na skutek przypadkowych uszkodzeń wyposażenia przez pacjentów
ZOL lub nieczystości spowodowanymi przez trudne do przewidzenia reakcje zdrowotne, higieniczne
(np. wymioty itp.)?”
Odpowiedź:
Zamawiający.
Pytanie nr 5
„Czy powyższą kwestię można rozwiązać tak aby wykonawca był odpowiedzialny za czystość na
scenie i garderobach wykorzystywanych przez wykonawców?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 6
„Termin zapłaty za wykonanie koncertów jest 60 dni. W mojej dziesięcioletniej działalności
gospodarczej nie spotkałem się z tak długim terminem. Najczęściej jest to 30 lub 14 dni. Czy można
skrócić termin wypłaty środków do 30 dni?”
Odpowiedź:
Nie jest możliwe skrócenie terminu zapłaty.
Pytanie nr 7
„Nie posiadam faksu. Czy można załatwiać powyższe kwestie za pomocą poczty zwykłej, mailowej
oraz drogą telefoniczną?”
Odpowiedź:
Preferowaną przez Zamawiającego formą kontaktu w przypadku pytań jest droga mailowa.
W przypadku składania oferty w etapie I konkursu konieczne jest złożenie oferty wyłącznie
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w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: „Oferta na organizację
i realizację dwóch koncertów muzycznych”. W etapie I konkursu, oferty złożone w innej formie (w
szczególności złożone faksem lub pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane. W etapie II konkursu,
oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (plik w formacie *zip lub *rar,
zaopatrzony w hasło umożliwiające jego otwarcie; hasło to wykonawca podaje z chwilą upływu
terminu składania ofert w II etapie konkursu), faxem, telefonicznie, osobiście lub formie papierowej
(analogicznie jak w I etapie konkursu, z zastrzeżeniem, iż koperta będzie opisana jako „II etap
konkursu”). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę złożoną za pośrednictwem poczty
elektronicznej
w innej formie niż wyżej wskazana.
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