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Biuletyn Informacji Publicznej

Informuję, że w postępowaniu, prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu pn.
Świadczenie usług technicznych podczas pięciu uroczystości organizowanych na terenie
Miasta Białegostoku
wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:
PYTANIE 1:
„1. W treści ogłoszenia o zamówieniu ustęp 1., pkt 1.6. wskazuje:
„ Podczas realizacji zadania 4 Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do dostarczenia
i rozstawienia masztu o wysokości minimum 10 m, do podnoszenia flagi państwowej
w barwach państwowych. W przypadku wystąpienia konieczności ustawienia masztu podczas
innych zadań objętych zakresem zamówienia, Przedstawiciel Zamawiającego najpóźniej na
tydzień przed uroczystością, przekaże drogą elektroniczną na e-mail Wykonawcy, informację
o konieczności ustawienia masztu.”
Ust.2 pkt 4 z kolei wskazuje na przesłanki wykluczenia Wykonawcy, gdzie wykonawca
winien wykazać, iż: „dysponuje masztem o wysokości minimum 10m, do podnoszenia flagi
państwowej w barwach państwowych, zgodnie z poniższym obrazkiem – oświadczenie
w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.”
Rzeczywiście w Formularzu ofertowym Wykonawca zobligowany jest do poświadczenia
poprzez treść zawartą w ust. 10:
„ Oświadczamy, że posiadamy maszt, o wysokości min.10 m do podnoszenia flagi
państwowej w barwach państwowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu.”
Proszę zatem o wyjaśnienie/odpowiedź w sprawie powyższych rozbieżności:
- czy jest możliwość użyczenia masztu z UM, w wyniku czego Wykonawca wypełni teść
ogłoszenia zgodnie z ustęp 1., pkt 1.6 (dostarczenie i rozstawienie)?
- czy jednak Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie posiadać określonego rodzaju
maszt wg treści wskazanej w Formularzu ofertowym (ust. 10), a fakt braku posiadania tego
typu masztu będzie skutkować obciążeniem finansowym? Czy przewidują Państwo
ewentualnie zastosowanie białego masztu (wzorem ubiegłych lat)?”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dysponuje masztem do podnoszenia flagi państwowej w barwach
państwowych, w związku z powyższym użyczenie nie jest możliwe. Wykonawca jest
zobowiązany obligatoryjnie dostarczyć i rozstawić maszt zgodnie z zapisem pkt 1 ppkt 1.6
ogłoszenia o zamówieniu.
PYTANIE 2:
„2. Czy warunkiem należycie wypełnionego zamówienia jest dostarczenie określonego typu
drzewca (zgodnie z Załącznikiem nr 1b)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego
rodzaju bez ponoszenia konsekwencji finansowych (potrącenie za nienależyte wykonanie
zlecenie wskutek tego faktu)?”.
ODPOWIEDŹ:
Warunkiem należycie zrealizowanego zamówienia jest dostarczenie określonego typu
stojaków na drzewce sztandarów dla pocztów sztandarowych - zgodnie z załącznikiem nr 1b
do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju
stojaków.
PYTANIE 3:
„3.

Czy wzorem lat ubiegłych dopuszczane są odstępstwa od warunków zamówienia?

W załączeniu dowód obrazujący m.in. inny typ masztu i drzewca.
https://www.youtube.com/watch?v=DGzGY6H0hGo”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wzorem lat ubiegłych nie dopuszcza odstępstw od warunków zamówienia.
Zamawiający informuje, że po obejrzeniu filmu nie dopatrzył się masztu i drzewca innego niż
wymagany do danego zamówienia. Podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
połączonego z 99 rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2019 r., o godz. 12:30
na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zamawiający nie
wymagał dostarczenia i rozstawienia masztu o wysokości minimum 10 m, do podnoszenia
flagi państwowej w barwach państwowych, korzystano z białego masztu do podnoszenia flagi
państwowej będącego własnością Urzędu Miasta.
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PYTANIE 4:
„4.

Czy w zasobach Urzędu Miejskiego znajdują się elementy będące przedmiotem

zamówienia, które można wypożyczyć lub użyczyć (wzorem lat ubiegłych) do realizacji
zadań wskazanych w opisie zamówienia (w celu zmniejszenia kosztów realizacji
ponoszonych przez Zamawiającego)?”.
ODPOWIEDŹ:
W zasobach Urzędu Miejskiego nie znajdują się elementy będące przedmiotem zamówienia,
które można wypożyczyć lub użyczyć.
PYTANIE 5:
„5.

Proszę o wyjaśnienie definicji: dostarczenie i rozstawienie (nawiązując np. do kwestii

dostarczenia i rozstawienia masztu). Co należy do obowiązków Zamawiającego w tym
zakresie?”.
ODPOWIEDŹ:
Przez dostarczenie i rozstawienie masztu należy rozumieć wszystkie czynności, które składają
się na dostarczenie i rozstawienie masztu. W tym zakresie do obowiązków Zamawiającego
należy wskazanie miejsca dostarczenia i rozstawienia masztu.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść pkt 10 formularza ofertowego – zał. nr 2 do
ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie:
„10. Oświadczamy, że dysponujemy masztem, o wysokości min. 10 m, do podnoszenia
flagi państwowej w barwach państwowych, zgodnie z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o zamówieniu.”

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
Zastępca Prezydenta Miasta
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Sprawę prowadzi:
Departament Prezydenta Miasta, Marta Radziszewska, tel. 85 869 6670
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