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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2017 r.

BAF-WZPL.253.10.2017.1.MG

WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe 
ABC, nr sprawy: BAF-WZPL.253.10.2017.

Pytanie nr 1: 
W opisie warunków udziału w postępowaniu (par. 6), piszecie Państwo: Wykonawca spełni 
warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: posiada niezbędną wiedzę 
i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
zrealizował co najmniej 2 usługi doradztwa w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, 
w szczególności usługi w zakresie doradztwa i wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu 
i udzielaniu zamówień na realizację kampanii informacyjnych lub edukacyjnych, 
lub promocyjnych, których wartość wynosiła co najmniej 5 000 000 zł;
Rozumiem, że chodzi tutaj o łączną wartość wszystkich kampanii z okresu 3 lat, nie zaś 
doradztwa przy kampanii/kampaniach?
Jeśli mimo wszystko chodzi o wartość doradztwa przy kampanii/kampaniach, to czy nie 
wstąpił tu błąd pisarski?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wartość 5 mln złotych odnosi się do wartości "kampanii 
informacyjnych lub edukacyjnych lub promocyjnych", a nie do wartości zrealizowanych 
usług "doradztwa i wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu i udzielaniu zamówień...". 
Warunek udziału będzie uznany za spełniony w przypadku zrealizowania min. 2 usług 
doradztwa (wartość usług nie jest kryterium) przy kampanii, której wartość wynosi 5 mln 
złotych.
Pytanie nr 2:
Czego dotyczy wartość 5 mln złotych – prosimy o potwierdzenie, że odnosi się ona 
do wartości "kampanii informacyjnych lub edukacyjnych lub promocyjnych" a nie 
do wartości zrealizowanych usług "doradztwa i wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu 
i udzielaniu zamówień...". Czyli kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
zrealizowania min. 2 usług doradztwa (wartość usług nie jest kryterium) przy kampanii, której 
to wartość wynosi 5 mln złotych;
Odpowiedź:
Odpowiedz jak na pytanie nr 1.
Pytanie nr 3:
W zakresie określenia sposobu liczenia 5 mln złotych – prosimy o potwierdzenie, że łączna 
wartość minimum dwóch usług musi wynosić co najmniej 5 mln złotych, a nie wartość każdej 
z usług. Prosimy o potwierdzenie, że przykładowo Zamawiający wykazując realizację 
2 kampanii o wartości 2,5 mln zł każda lub 5 kampanii o wartości 1 mln zł każda, również 
spełnia powyższe kryterium.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie określa, ile musi wynosić łączna wartość minimum dwóch usług. Określa 
zaś, jaka ma być wartość zrealizowanej kampanii. Koszt jednej kampanii, przy której 
doradzał Wykonawca, musi wynosić co najmniej 5 mln złotych.
Pytania nr 4:
W zakresie potwierdzenia "należytego wykonania" ww. usług – prosimy o potwierdzenie, 
że referencje lub protokół odbioru z wynikiem pozytywnym spełniają ten wymóg.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że potwierdzeniem "należytego wykonania" ww. usług mogą być 
referencje lub protokół odbioru z wynikiem pozytywnym.

Z poważaniem

MATEUSZ GORTA-BUSZ
SPECJALISTA
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