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                                  Łód ź, dnia 17.07.2018 r. 
 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Zamawiający, Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Ło dzi w ramach 
Gali Outsourcing Stars w 2019 r. przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Przeglądaliśmy SIWZ do zamówienia DOA-ZP-II.271.90.2018 i w załączniku 1 „Opis 
przedmiotu zamówienia” znaleźliśmy jeden błąd, który może mieć znaczenie w interpretacji 
oferty oraz zrealizowanych później świadczeń. 
Na stronie 2 wspomnianego załącznika, w pkt 1. d) znajduje się zapis, odnośnie 
umieszczenia banneru reklamowego wydarzenia na stronie internetowej organizatora, tj. 
www.proprogres.org.pl. Otóż, nie jest to prawidłowa strona. Fundacja PRO PROGRES nie 
jest organizatorem ani Gali Outosurcing Stars, ani konferencji The BSS Forum. 
Organizatorem jest Fundacja Pro Progressio, a jej strona to www.proprogressio.pl. 
  
Proszę o informację, jak należy odnieść się do tego punktu składając Państwu ofertę. 
 
Odpowied ź nr 1 
Zamawiający dokonał zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia wskazując aktualny 
adres strony tj. www.proprogressio.pl  
 

 
Pytanie nr 2 
Pisze do Państwa z pytaniem związanym z wykazem usług (załącznik 6 do SIWZ) oraz pkt. 
5.1.3 SIWZ, który dotyczy Warunków udziału w postępowaniu -> zdolności technicznej lub 
zawodowej. 
  
Zapis tego punktu brzmi: 
„Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług z zakresu 
promocji potencjału gospodarczego miasta lub regionu, w tym min. 1 (jedna) z tych usług 
była o wartości co najmniej 300.000,00 PLN brutto (w ramach jednej umowy)”. 
  
W naszym przypadku, do każdego organizowanego przez nas wydarzenia, jako (…) 
dokładamy również dodatkowe fundusze pozyskane z innych źródeł. Oznacza to, że 
organizację wydarzeń mających na celu promocję potencjału gospodarczego miasta lub 
regionu, opieramy na znacznie większym finansowaniu niż to, przekazane przez Podmiot 
Zlecający. Bardzo często jest też tak, że w ramach promocji gospodarczej regionu, umowy 
zawieramy z kilkoma podmiotami reprezentującymi ten region. Wówczas nie jest to jedna 
umowa, pomimo, że dotyczy organizacji jednego wydarzenia. W takim przypadku na 
umowach nie ma zawartych finalnych kosztów organizacji wydarzenia, a jedynie udział 
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danego podmiotu, gdyż na pełną kwotę składają się różnego typu finansowania plus środki 
własne Fundacji. 
W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie wskazać usługi, która opiewa na kwotę 
minimum 300.000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (z podmiotem reprezentującym 
miasto, gminę, województwo, region), pomimo, że wydarzenia (oraz dodatkowe działania 
promocyjne z nimi powiązane), na których promowaliśmy potencjał gospodarczy miasta i 
regionu przekraczały kwoty 500.000,00 zł brutto. Jak chociażby Gala Outsourcing Stars 
oraz The BSS Forum w latach 2017 i 2018. 
Proszę o informację, jak możemy rozwiązać powyższą sytuację, gdyż obecny zapis 
uniemożliwia wykonanie usługi, jakim jest „Promocja gospodarcza regionu łódzkiego i 
miasta Łodzi w ramach Gali Outsourcing Stars w 2019 r.” 
Odpowied ź nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące warunku zdolności technicznej, jakim 
musi wykazać się Wykonawca w prowadzonym postępowaniu. 
 
 

 
Zatwierdził(a): 

      z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 
                                                                                                                              ROMAN CIEŚLAK 
                                                                                                                              (podpis nieczytelny) 
 
                                                                                                                                   p.o. Dyrektora 
                                                                                                                   Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 


