
 
AG-I.272.1.3.2014                                                                                           Kielce, dn. 18 lutego 2014 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Organizacja Gali Finałowej VIII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego 
Laur Świętokrzyski 2013”, znak: AG-I.272.1.3.2014. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
1. W ust. 2 Opisu przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące 

zmiany:  
 
Było: 
2. Wykonanie scenografii Sali Konferencyjnej Omega oraz Sal Beta, Gamma i Sigma według wybranej 

koncepcji. Zapewnienie warunków do prowadzenia gali, wystąpień gości, wręczenia nagród, 
prezentacji filmów promocyjnych na temat nominowanych, występów artystycznych. Scenografia 
powinna zawierać elementy multimedialne realizowane przy użyciu techniki światła i technologii 
LED. Minimum 3 propozycje scenografii muszą zostać dostarczone nie później niż 21 dni przed 
galą. 

Jest: 
2. Wykonanie scenografii Sali Konferencyjnej Omega oraz Sal Beta, Gamma, Delta i Teta według 

wybranej koncepcji. Zapewnienie warunków do prowadzenia gali, wystąpień gości, wręczenia 
nagród, prezentacji filmów promocyjnych na temat nominowanych, występów artystycznych. 
Scenografia powinna zawierać elementy multimedialne realizowane przy użyciu techniki światła  
i technologii LED. Minimum 3 propozycje scenografii muszą zostać dostarczone nie później niż 21 
dni przed galą. 
 

2. W ust. 11 Opisu przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się 
następujące zmiany:  

 
Było: 
11. Ubezpieczenie gali ubezpieczeniem OC na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 

200 000,00 zł brutto. 

BANKIET 
· Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania bankietu w salach konferencyjnych Omega, Beta, 
Gamma i Sigma po zakończeniu gali finałowej VIII edycji nagrody Wojewody Świętokrzyskiego  
„Laur Świętokrzyski 2013”. 
· Wykonawca przygotuje miejsce odbywania się bankietu – zapewnienie przystrojonych (eleganckie, 
wyprasowane obrusy, świeże kwiaty, szklana zastawa stołowa, sztućce metalowe itp.) stołów  
z cateringiem (w formie szwedzkiego stołu) oraz okrągłych stołów (4-6 os.) wraz z miejscami siedzącymi  
do konsumpcji (eleganckie krzesła lub krzesła z pokrowcami) - dla około 150 osób.  Miejsca ustawienia 
stołów do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zapewni min. 10 osób do obsługi gości podczas 



bankietu (kelnerki, kelnerzy, kucharze, inne osoby do obsługi imprezy - pozostaną do dyspozycji  
do ostatniego gościa). Kelnerzy mają na bieżąco dbać o czystość i porządek. Brudna zastawa stołowa 
musi być niezwłocznie sprzątana. 
· Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania miejsca do tańca podczas bankietu – w salach Beta  
i Gamma. Wykonawca zobowiązuje się odtwarzać muzykę mechaniczną serwowaną przez 
profesjonalnego DJ-a.  DJ powinien mieć do swojej dyspozycji nagłośnienie sali, mikrofony (do ew. 
toastów i prowadzenia zabawy), miksery i odtwarzacze płyt niezbędne do prawidłowego odtwarzania 
muzyki. Wykonawca ustali z Zamawiającym muzykę odtwarzaną podczas bankietu. 
· Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania bankietu w salach Beta i Gamma wg następującego 
menu: 
(…) 
 
Jest: 
11. Ubezpieczenie gali ubezpieczeniem OC na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 

200 000,00 zł brutto. 

BANKIET 
· Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania bankietu w salach konferencyjnych Beta, Gamma, 
Delta i Teta oraz poczęstunek w Sali Sigma po zakończeniu gali finałowej VIII edycji nagrody Wojewody 
Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2013”. 
· Wykonawca przygotuje miejsce odbywania się bankietu – zapewnienie przystrojonych (eleganckie, 
wyprasowane obrusy, świeże kwiaty, szklana zastawa stołowa, sztućce metalowe itp.) stołów  
z cateringiem (w formie szwedzkiego stołu) oraz okrągłych stołów (4-6 os.) wraz z miejscami siedzącymi  
do konsumpcji (eleganckie krzesła lub krzesła z pokrowcami) - dla około 150 osób.  Miejsca ustawienia 
stołów do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zapewni min. 10 osób do obsługi gości podczas 
bankietu (kelnerki, kelnerzy, kucharze, inne osoby do obsługi imprezy - pozostaną do dyspozycji  
do ostatniego gościa). Kelnerzy mają na bieżąco dbać o czystość i porządek. Brudna zastawa stołowa 
musi być niezwłocznie sprzątana. 
· Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania miejsca do tańca podczas bankietu – między salami 
Beta – Gamma a Delta – Teta. Wykonawca zobowiązuje się odtwarzać muzykę mechaniczną 
serwowaną przez profesjonalnego DJ-a.  DJ powinien mieć do swojej dyspozycji nagłośnienie sali, 
mikrofony (do ew. toastów i prowadzenia zabawy), miksery i odtwarzacze płyt niezbędne  
do prawidłowego odtwarzania muzyki. Wykonawca ustali z Zamawiającym muzykę odtwarzaną 
podczas bankietu. 
· Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania bankietu w salach Beta, Gamma, Delta i Teta  
wg następującego menu: 
(…) 

 
3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Do dnia 25.02.2014 r., do godz. 1130 
 
 



Jest: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Do dnia 26.02.2014 r., do godz. 1130 
 
4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Dnia 25.02.2014 r., godz. 1200 
 
Jest: 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Dnia 26.02.2014 r., godz. 1200 
 

5. W § 2 ust. 2 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
Było: 
2. W terminie nie później niż 21 dni przed galą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu minimum trzy propozycje scenografii Sali Konferencyjnej Omega oraz Sal Beta, 
Gamma i Sigma, oparte na zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. Zamawiający dokona 
wyboru jednej z nich. 

 
Jest: 
2. W terminie nie później niż 21 dni przed galą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu minimum trzy propozycje scenografii Sali Konferencyjnej Omega oraz Sal Beta, 
Gamma, Delta i Teta oparte na zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. Zamawiający 
dokona wyboru jednej z nich. 

 
6. W § 3 ust. 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany: 
 
Było: 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca do tańca w Salach Beta i Gamma. 

Wykonawca zobowiązuje się odtwarzać muzykę mechaniczną serwowaną przez profesjonalnego 
prowadzącego „Dj-a”. 

 
Jest: 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca do tańca podczas bankietu – między 



Salami Beta – Gamma a Delta - Teta. Wykonawca zobowiązuje się odtwarzać muzykę 
mechaniczną serwowaną przez profesjonalnego prowadzącego „Dj-a”. 
 

7. W § 3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
Było: 
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bankietu dla 400 osób w Salach Beta i Gamma 

według menu wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1 niniejszej umowy). 
 
Jest: 
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania bankietu dla 400 osób w Salach Beta, Gamma, 

Delta i Teta według menu wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1 niniejszej umowy). 
 

Zamawiający informuje, że zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz załącznika nr 1 do Projektu umowy.  

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony 
załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt 
umowy. 
 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 
składania i otwarcia ofert.  

 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający  zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.  

 
 


