Pytania i odpowiedzi cz. I
dot. zapytania ofertowego Nr 08/02/02.03.03.POIR/2020 z dn. 05.08.2020r. dotyczącego
organizacji udziału PKB w targach Energetab 2020 oraz Maintenance 2020 w ramach Polskiego
Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELFpolskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-200001/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
Pytanie 1. Mam kilka pytań dot. zapytania ofertowego Nr 08/02/02.03.03.POIR/2020 (…) jako że to
państwo są stroną zamawiającą:
a) prawidłowe wykonanie - co to jest i kiedy występuje? W przetargach budowlanych bywa tak, że
wadium jest zwracane po upływie gwarancji, czyli czasem i po 2 latach
Zgodnie z pkt. V.5 pkt. 2 zapytania ofertowego, w którym opisane jest wadium wskazano, iż kwota
wniesiona przez wybranego Wykonawcę stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowości realizacji
umowy i zostanie zatrzymana do czasu zakończenia pełnej realizacji umowy tj. zgodnie ze wzorem
umowy- do 18.10.2020r. czyli terminu uwzględniającego drugie wydarzenie w ramach zamówienia
oraz realizację transportu. Po rozliczeniu usługi (SIWZ, CZĘŚĆ I pkt. 2 ppkt. 1.3), podpisaniu
protokołu wraz z opłaceniem f-ry Zamawiający zwraca wadium.
b) grafiki na stoisko są przygotowane na stoisko szeregowe, a na rzucie z góry jest narożne. Jakie
ma być
Oba stoiska zarówno Energetab 2020 jak i Maintenace 2020 są stoiskami narożnymi, a wskazany
w SIWZ projekt stoika to materiał poglądowy, podobnie jak projekt grafik. Wystawca dostarczy
grafiki przygotowane na stoisko narożne, które jak wskazał w odpowiedzi na pytania mogą ulec
zmianie co do haseł i zdjęć wskazanych w SIWZ, jednak ewentualna zmiana w tym zakresie nie ma
wpływu na cenę bowiem jak wskazano w SIWZ Wykonawca zapewnia wydruk full kolor.
c) lada informacyjna/ barowa H=1.2m z podświetlanym LOGO + zabezpieczenie z PC na szerokości
całej lady (z możliwością późniejszego demontażu) i półką wewnętrzną - co to zabezpieczenie
z PC?
Poprzez zabudowę PC Zamawiający rozumie osłonę ochronną na ladę (podobną jak w sklepach) –
dodatkowe zabezpieczenie w związku ze stanem epidemii.
d) ekspozytory - aby złożyć ofertę, musimy opracować formę ekspozytora. Dostawiona konstrukcja
z blatem, mocowaniami do wymienionych modeli lamp oraz dostępem do prądu wystarczy?
W przypadku ekspozytorów Wystawca oczekuje od Wykonawcy propozycji optymalnego
z perspektywy wystawienniczej rozwiązania, które pozwoli na efektywne zaprezentowanie walorów
prezentowanej oferty.
e) wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie dodatkowe elementy, nie wskazane przez
Zamawiającego, których użycie jest niezbędne do przygotowania i realizacji zabudowy targowej,
w tym w szczególności zasobów ludzkich i technicznych (np. wózek widłowy itp.) - rozumiem to
w ten sposób, że jadąc na montaż musimy zorganizować wózek widłowy, zgadza się?

Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż SIWZ nie wskazuje literalnie wszystkich elementów zabudowy
targowej, które są niezbędne do jej wykonania i montażu, w tym nie wskazano precyzyjnie np.
wkrętów, podkładek, haczyków czy innego rodzaju elementów niezbędnych- bowiem ich wystąpienie
oraz ilość zależeć będzie od rodzaju zabudowy bowiem zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku
dostępne są różne rozwiązania pozwalające na wykonanie/ dostarczenie mobilnej zabudowy targowej
spełniającej parametry SIWZ. Zakres zamawianej usługi „pod klucz” wskazuje, iż to po stronie
Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich innych elementów narzędzi niezbędnych do jej realizacji,
co wskazano w pkt. V.3 ppkt. 1 oraz SIWZ CZĘŚĆ I, pkt. 1.4
f) dodatkowo pozostaje fakt, że zapytanie jest rozpatrywane na tydzień przed rozpoczynającymi się
targami. Stoisko należy rozstawić na dzień przed targami - czyli jak dobrze rozumiem 13.09 pozostaje więc mało czasu na realizację i ew. korzystanie z niestandardowych rozwiązań po
prostu będzie bardzo trudne
W gestii potencjalnego Wykonawcy pozostaje decyzja co do jego faktycznych możliwości realizacji
zamówienia.

