Opis przedmiotu zamówienia
„Mundial na Rynku”
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy „Mundial na Rynku” (dalej
„impreza”), która odbędzie się w dniach od 11 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. na płycie
Rynku Gminy Pszczyna. Wykonawca zorganizuje imprezę przy uwzględnieniu, że na każdym
pokazie meczu w wyznaczonej strefie ma ona pomieścić maksymalnie 999 osób. Wykonawca
organizując imprezę spełni wszystkie warunki nałożone przepisami ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszelkimi innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym również uzyska zezwolenie wojewódzkiego
konserwatora zabytków na korzystanie z Rynku.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności
do:
1. zorganizowania pokazu 64 meczów w wyznaczonej ogrodzonej strefie na Rynku
Gminy Pszczyna na telebimie o min. powierzchni 12 m2 wraz z nagłośnieniem,
spełniając wszystkie warunki nałożone przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszelkimi innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa – wykaz meczów stanowi załącznik nr 1,
2. uzyskania licencji na pokazy publiczne w imieniu właściciela praw telewizyjnych do
wszystkich meczów rozgrywanych w ramach finałów Mistrzostw Świata w piłce
nożnej 2018,
3. zapewnienie sztywnego ogrodzenia – barierek ochronnych, w dniach od 11 czerwca
2018 r. do 20 lipca 2018 r. wyznaczonej strefy na Rynku Gminy Pszczyna o łącznej
długości 120 mb,
4. zapewnienia służb porządkowych oraz ochrony,
5. zapewnienia i zabezpieczenia na terenie imprezy nie mniej niż 3 serwisowanych toalet
przenośnych typu „toi - toi”,
6. zapewnienia ławek dla publiczności – dla co najmniej 300 osób,
7. zapewnienia gastronomii,
8. zapewnienia programu kulturalno – rozrywkowego w dniu rozgrywek polskiej
reprezentacji, tj. animatora prowadzącego konkursy oraz zorganizowany doping,
9. bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca organizacji imprezy
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również posprzątanie wyznaczonej strefy
Rynku Gminy Pszczyna po zakończeniu imprezy najpóźniej do dnia……,
10. zabezpieczenia nie mniej niż 6 pojemników na śmieci i ich bieżącego opróżniania,
11. ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z organizacją imprezy
m.in. w szczególności kosztów wody, ścieków, energii elektrycznej (zainstalowanie
„podlicznika”, którego rejestrowane zużycie będzie podstawą do obciążania kosztami
Wykonawcy), podatku od nieruchomości, opłaty targowej.

