DOBRE PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ ZRÓWNOWAŻONYCH

Komponent społeczny:
 Wymagania dotyczące przystosowania miejsc w których prowadzone są eventy
plenerowe do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa miejsca prowadzenia
eventów i jego poszczególnych elementów/części składowych tak, aby nie
stanowiły zagrożenia dla użytkowników.

ZAMAWIAJĄCY:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Kompleksowa organizacja oraz przeprowadzenie czterech jednodniowych,
plenerowych eventów (imprez) pn. „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę” w czterech
miastach (Kielce, Rzeszów, Lublin, Kraków), promujących Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy (SPPW), obejmująca: - wykonanie, transport, montaż (demontaż) w
uzgodnionych lokalizacjach plenerowego pawilonu wystawienniczego i recepcji zewnętrznej,
wraz z wykonaniem, obsługą i logistyką następujących aktywności/materiałów dla
uczestników eventu: filmu animowanego o projektach SPPW (3 stanowiska), samodzielnie
wyświetlanego przez uczestników; gry komputerowej na temat SPPW (1 stanowisko); mapy
wybranych projektów SPPW (1 stanowisko), interaktywnej, powiązanej z dedykowanym
eventowi mikro serwisem internetowym, zawierającym rozszerzone informacje o projektach;
wystawy fotogramów prezentujących projekty SPPW (8 ekspozytorów dwustronnych);
materiałów promocyjnych dla uczestników; 2) przeprowadzenie w każdym z miast, w których
realizowany będzie event, akcji informacyjnopromocyjnych, mających na celu promocję
SPPW oraz zachęcanie potencjalnych uczestników do udziału w evencie (działania media
relations, reklama zewnętrzna, reklama prasowa, reklama internetowa, reklama
bezpośrednia).
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
79342200-5 – Usługi w zakresie promocji;
60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów);
79810000-5 – Usługi drukowania;
79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez;
79960000-1 – Usługi fotograficzne i pomocnicze.
TRYB:
przetarg nieograniczony
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
VIII.1. Miejsca eventów
Obowiązki Wykonawcy:
5. Dostosowanie terenu eventu na potrzeby dostępności eventu dla osób niepełnosprawnych
– w miarę możliwości wynikających ze stanu istniejącego lokalizacji eventu.
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VIII.2. Pawilon wystawienniczy i tereny eventów
Opis:
Udogodnienia zapewniające dostępność pawilonu dla osób niepełnosprawnych: pochylnia
(podjazd/trap) oraz prześwit drzwi wejściowych i wyjściowych wynoszący co najmniej 110
cm. Udogodnienia dla niepełnosprawnych zgodne z odpowiednimi normami, przepisami
szczegółowymi oraz praktyką w tym zakresie.
Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonanie pawilonu wystawienniczego zgodnie z opisem zawartym powyżej oraz w
Załączniku nr 2. Budowa pawilonu powinna uwzględniać wynikające z odpowiednich
przepisów prawa normy, w tym w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w jego
wnętrzu (odpowiednia wytrzymałość konstrukcji), bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w
tym certyfikaty niepalności dla materiałów), mające wpływ na dobór materiałów i technologii
wykonania. Sposób wykonania pawilonu winien uwzględniać także zapewnienie dostępności
dla osób niepełnosprawnych.
13. Przeprowadzenie eventu zgodnie z wynikającymi z przepisów prawa normami w zakresie
bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia medycznego
organizacji imprez, w tym między innymi wyposażenie miejsca eventu w odpowiedni sprzęt
gaśniczy oraz podstawowy medyczny (apteczka).
VIII.11. Wystawa fotogramów
Przy wykonywaniu wystawy należy uwzględnić następujące przesłanki:
[…]
- Sposób konstrukcji, wykonania oraz montaż wystawy powinien uwzględniać konieczność
zachowania bezpieczeństwa zwiedzających (np. odpowiednie zabezpieczenie ekspozytorów
- dociążenie, zakotwienie itp., zapobiegające np. ich przewróceniu przez zwiedzających lub
wiatr w przypadku ekspozycji plenerowych) – zgodnie z sugerowanymi przez
Zamawiającego powyżej rozwiązaniami lub własnymi rozwiązaniami Wykonawcy,
wynikającymi ze stosowanych przez niego technologii, metod, materiałów itp.
Obowiązki Wykonawcy:
[…]
7. Kompleksowy montaż wystawy: rozmieszczenie ekspozytorów na terenach eventów w
sąsiedztwie pawilonu wystawienniczego (przykłady aranżacji w Załączniku nr 27) oraz
przyłączenie do prądu na potrzeby oświetlenia ekspozytorów. Zabezpieczenie przyłącza
elektrycznego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających (np. najazdy na
przewody, jeśli konieczne ze względu na przebieg przewodów na trakcie pieszym) oraz
bezawaryjną i bezpieczną eksploatacje plenerową, w szczególności w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
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