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Sprawa: wyjaśnienie siwz. 
 
 Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wnioskiem o 

wyjaśnienia zapisów SIWZ złożonym w postępowaniu na „Ochronę osób i 
mienia podczas imprez masowych organizowanych w hali Ergo Arena w 

Gdańsku” na podst. art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 
2013r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 

 Pytanie 1.  
W związku z postawionym warunkiem, który Wykonawca musi spełnić w zakresie 

wiedzy i doświadczenia, zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie: 
-  co Zamawiający rozumie pod pojęciem " hala widowiskowo-sportowa" ? 
-  Jakie cechy charakterystyczne ma posiadać taki obiekt, by spełniał warunek 

postawiony przez  Zamawiającego? 
 

Odpowiedz: 
Pod pojęciem "hala widowiskowo - sportowa" należy rozumieć budynek, którego 
definicja zawarta została w art. 3 ust. 2 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 roku (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414).  Stadion nie jest budynkiem. Stadion jest 
obiektem budowlanym. 

  
 

Pytanie 2.  
Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji jaka jest różnica wg 
Zamawiającego pomiędzy zabezpieczeniem imprez masowych o charakterze 

sportowej o randze międzynarodowej odbywających się na stadionie i w obiekcie 
typu hala widowiskowo- sportowa? 

 
Odpowiedz: 
Jest wiele aspektów różnicujących doświadczenie w świadczeniu usług ochrony 

na obiekcie otwartym typu stadion i zagrożeń mogących na nim wystąpić a usług 
świadczonych w zamkniętym budynku typu hala jak chociażby w wyniku pożaru 

lub konieczności dokonania szybkiej ewakuacji, rozdzielenia grup osób, 
zabezpieczenia wyjść i wejść oraz obsługi wind.  Obsługa imprezy rangi 
międzynarodowej to doświadczenie w obsłudze osób władających różnymi 
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językami, mogącymi w różny sposób się zachowywać i reagować na polecenia 

służb porządkowych.  
 

 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający zaakceptuje na spełnienie  warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wiedzy i doświadczenia  minimum 3  imprezy masowe o charakterze 
sportowej odbywających się na stadionie z udziałem nie mniej niż 10 000 widzów 

każda, realizowane na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. ? 
Przy czym minimum jedno zamówienie polegało na zabezpieczeniu imprezy 
masowej o charakterze sportowym o randze międzynarodowej? 

 
Odpowiedz: 

Zamawiający NIE ZAAKCEPTUJE spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie wiedzy i doświadczenia  minimum 3  imprezy masowe o charakterze 
sportowej odbywających się na stadionie z udziałem nie mniej niż 10 000 widzów 

każda, realizowane na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 

 Powyższe należy uwzględnić składając ofertę. 
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