
 
Pęczniew, 13.08.2019 r. 

UG.BO.1/2019 

 
Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu  

prowadzonym w ramach zapytania ofertowego nr UG.BO.1/2019 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego nr  UG.BO.1/2019 ogłoszonego na stronie  BIP Gminy Pęczniew                 
w dniu 06.08.2019 roku na organizację imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.:                     
„Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”.  
 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr UG.BO.1/2019 z dnia 06-08-2019 roku 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na organizację imprezy plenerowej w ramach 
wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach 
zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty 
kultury”.  
 

W związku z otrzymanym w dniu 13.08.2019 r. e-mailem dotyczącym  wyjaśnienia 
treści zapytania ofertowego nrUG.BO.1/2019 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: „proszę o doprecyzowanie cyt.:"godzin wieczornych" pokazu sztucznych ogni. 
np. "pomiędzy godziną 20 a 21"”, 
Odpowiedź Ad. 1 – Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt. III Opis przedmiotu zamówienia 
ust. 3. Atrakcje towarzyszące pkt. 1 lit. d) pokaz sztucznych ogni w godzinach wieczornych  – 
w zakresie przedziału godzinowego pokazu. 

Zmawiający wymaga, aby pokaz sztucznych ogni odbył się w godzinach wieczornych tj. 
pomiędzy godziną 22:30 a godziną 23:00 dnia 25 sierpnia 2019 roku.  

Pytanie nr 2: „co konkretnie mają Państwo na myśli pisząc o materiałach pirotechnicznych, 
cyt.:" 3G w ilości 60%, 4G 40%", 
Odpowiedź Ad. 2 -  Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 62 c  ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy 
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
(Dz. U. 2019 poz. 45, 55, 60 i 1214)  pokaz sztucznych ogni winien składać z wyrobów 
pirotechnicznych  według klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych klasa F3 oraz F4 w ilości: 
F3 – 40%,  
F4 – 60%.  
W związku z powyższym  Zamawiający w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3. 
Atrakcje towarzyszące pkt. 1 lit. d) dokonuje zmiany w następujący sposób: 
zamiast:  
„pokaz sztucznych ogni w godzinach wieczornych -  składających się z materiałów 
pirotechnicznych 3G w ilości 60%, 4G 40%. Czas trwania minimum 5 minut w dość 
aktywnym, dynamicznym pokazie, obowiązkowa lista materiałów pirotechnicznych w celu 
oceny jakości danego materiału. Osoba prowadząca dany pokaz pirotechniczny musi 
posiadać niezbędne uprawnienia wydane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. 



 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka lub inny Instytut Techniczny posiadający 
stosowane uprawnienia”. 

zmienia się na: 

„pokaz sztucznych ogni w godzinach wieczornych tj. pomiędzy godziną 22:30 a godziną 
23:00 dnia 25 sierpnia 2019 roku -  składający się z materiałów pirotechnicznych według 
klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych klasa F3 oraz F4 w ilości: F3 – 40%, F4 – 60%. Czas 
trwania minimum 5 minut w dość aktywnym, dynamicznym pokazie, obowiązkowa lista 
materiałów pirotechnicznych w celu oceny jakości danego materiału. Osoba prowadząca 
dany pokaz pirotechniczny musi posiadać niezbędne uprawnienia wydane przez Wojskowy 
Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka lub 
inny Instytut Techniczny posiadający stosowane uprawnienia”. 

Pytanie nr 3: „w którym momencie ma być przedstawiona obowiązkowa lista materiałów 
pirotechnicznych, wykazana w opisie Przedmiotu Zamówienia, ponieważ w Warunkach 
Udziału w Postępowaniu  żądana jest jedynie kopia nadanych uprawnień przez Wojskowy 
Instytut Techniczny lub inny Instytut Techniczny, nie ma żądania przedstawienia 
obowiązkowej listy materiałów pirotechnicznych”, 
Odpowiedź Ad. 3 – Zamawiający wyjaśnia, iż lista materiałów pirotechnicznych winna 
zostać dołączona do oferty. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. VI Warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,                           
w następujący sposób: 
 
w pkt. VI ust. 3 dodaje się lit. b) o treści: 
 
„b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę materiałów pirotechnicznych w celu oceny 
jakości danego materiału, o których mowa w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3. 
Atrakcje towarzyszące pkt. 1 lit. d)”  
 
Pytanie nr 4:  „czy miejsce do wykonania pokazu pirotechnicznego będzie wskazane przez 
Zamawiającego, czy należy do Wykonawcy”. 
Odpowiedź Ad. 4 – Miejsce do wykonania pokazu pirotechnicznego zostanie wskazane 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 5:  „Kto konkretnie dokona wyłonienia Wykonawcy, czy pracownicy Urzędu 
Gminy, a jeśli tak, to którzy, czy decyzja jest podejmowana zewnętrznie, np. przez Urząd 
Marszałkowski”. 
Odpowiedź Ad. 5  Zmawiający wyjaśnia, iż wyłonienia Wykonawcy dokona pracownik 
Urzędu Gminy w Pęczniewie zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. gospodarki 
komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty. 

Pytanie nr 6: „Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie związania z 
ofertą, bez zbędnej zwłoki - co oznacza określenie "bez zbędnej zwłoki", proszę o wskazanie 
konkretnego terminu, np. do dnia 16 sierpnia 2019 r.  
Odpowiedź Ad. 6  Zmawiający wyjaśnia, iż umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie 
podpisana w terminie związania z ofertą, bez zbędnej zwłoki, w możliwie krótkim terminie, po 
wyborze oferty nie później niż do dnia 21.08.2019 r.  

 

 



 
 

Pytanie nr 7: „proszę o doprecyzowanie terminu wyłonienia Wykonawcy” 
Odpowiedź Ad. 7  Zmawiający wyjaśnia, iż  wykonawca zostanie wyłoniony w możliwie 
krótkim terminie, przed terminem podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 
21.08.2019 roku. 

 

Jednocześnie w związku z dokonanymi zmianami treści zapytania ofertowego nr 
UG.BO.1/2019 ogłoszonego na stronie  BIP Gminy Pęczniew  w dniu 06.08.2019 roku na 
organizację imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „Zakończenie lata z nurtem 
kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”, Zamawiający informuję, że 
termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa 
dnia 16 sierpnia 2019 roku o godz. 15:30.  

 

 

  

 

/-/ Marcin Janiak 

Wójt Gminy Pęczniew 


