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Gdańsk, dnia 19.02.2018r. 

 

 Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego)    

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP2/11/II/2018.  

Nazwa zadania: „Wykonanie pomiaru czasu, kompletowanie pakietów startowych na potrzeby 

imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2018 roku.” 

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

  

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu 

zamówienia informuje: 

 

Pytania z 16.02.2018r. 

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Z jakim serwerem pośrednictwa pobierania opłat ma podpisaną umowę Zamawiający – patrz w 

OPZ pkt. 9. Ponadto, jak ma przebiegać przekazywanie środków zebranych przez system 

pośrednictwa pobierania opłat? 

Wyjaśnienia:  

Krajowy Integrator Płatności. System zapisów ma kierować uczestnika, po uprzednim zarejestrowaniu 

na imprezę, do formularza płatności. Płatność odbywa się na konto Zamawiającego w Krajowym 

Integratorze Płatności. 
 

2. Proszę o sprecyzowanie ile godzin, ewentualnie dni osoby wskazane w OPZ pkt. 11, powinny 

wykonywać usługę? 
Wyjaśnienia: 

Dla punktu a) 10 godzin w dzień poprzedzający bieg, 3 godziny w dniu biegu. Dla punktu b) w dniu 

13/04/2018-6 godzin, w dniu 14/04/2018-10 godzin, w dniu 15/04/2018-2 godziny. Dla punktu c) w 

dniu 14/07/2018-10 godzin, w dniu 15/07/2018-3 godziny. Dla punktu  d) 3 godziny w dniu imprezy. 
Dla punktu e) 4 godziny w dniu imprezy. Dla punktu f) 4 godziny w dniu imprezy. 

 

3. OPZ pkt. 9 ppkt. k – stanowi, że min. 4 dni przed na imprezy należy dostarczyć Państwu wszystkie 
pakiety startowe. Kiedy najpóźniej Zamawiający przekaże wyposażenie pakietów startowych oraz co z 

realizacją jeżeli regulamin wskaże zamknięcie zapisów elektronicznych później niż min. 4 dni przed 

imprezą? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający przekaże najpóźniej na 7 dni przed imprezą elementy pakietów startowych. Nie 

wystąpią sytuacje w 2018 roku gdzie zamknięcie zapisów nastąpi później niż na 7 dni przed imprezą. 
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