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BDG-WZPU.253.4.2018.10.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-
edukacyjnej kampanii medialnej w ramach Projektu Kampania 
Kolejowe ABC” 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Zmawiający w pkt. 11.2.2 SIWZ zapisał: „Raport, o którym mowa w pkt. 11.1.4 SIWZ musi 
opierać́ się̨ na badaniu/badaniach przeprowadzonych przez niezależną̨ instytucję badawczą 
na próbie 15-20 osób z głównej grupy docelowej”. 
Prosimy o odpowiedź, co Zamawiający rozumie pod pojęciem niezależnej instytucji 
badawczej?

Odpowiedź:
Niezależna instytucja badawcza to taka, która nie podlega Wykonawcy – badania nie mogą 
być przeprowadzone przez Wykonawcę.

Pytanie 2:
Zmawiający w pkt. 11.1.3.3 SIWZ zapisał: „przykładowe projekty/storyboardy reklam 
telewizyjnych...”.
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Prosimy o odpowiedź, czy mamy przedstawić w sumie 5 (słownie: pięć) storyboardów 
dla reklam telewizyjnych (spotów) określonych w pkt II.3.8  i 4.4. OPZ?

Odpowiedź:
Wykonawca wraz z Ofertą powinien przedstawić m.in. projekty projekty/ storyboardy pięciu 
reklam telewizyjnych, czyli przykładowe projekty wszystkich reklam telewizyjnych 
ilustrujących tematy, o których mowa w pkt II.3.8 OPZ. Zgodnie z zapisem 
pkt 11.1.3.3 SIWZ projekty/storyboardy te należy traktować jako przykłady ilustrujące 
założenia platformy kreatywnej, a nie gotowe projekty.

Pytanie 3:
W pkt 4.11.11. OPZ Zamawiający wskazuje: „Ponadto Wykonawca wykona projekty 
materiałów niezbędnych do oklejenia wskazanej przez Zamawiającego całej lokomotywy 
oraz zapewni ekspozycję tych materiałów na wskazanej przez Zamawiającego lokomotywie 
– ekspozycja będzie trwała przez 30 dni w 2019 r oraz przez 30 dni w 2020 r., w miesiącach, 
w których będą obywały się wydarzenia edukacyjno-informacyjne”. 
Czy Zamawiający mógłby podać, jaki typ/model lokomotywy planuje wykorzystać 
do realizacji planowanych w ramach zamówienia działań? Jest to niezbędne do prawidłowej 
wyceny działań.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.11.11.1.1. OPZ Zamawiający wskazał typ lokomotywy, 
na której nastąpi ekspozycja materiałów objętych Zamówieniem. Będzie to lokomotywa typu 
EP09 lub EP07.

Pytanie 4:
W manualu kolejowego ABC jest podany font, którego należy używać w materiałach: 
„3 / TYPOGRAFIA W tożsamości wizualnej wykorzystywany jest specjalnie przygotowany 
font o nazwie Kolejowe ABC.”  
Niestety ten font nie został udostępniony. Zamawiający wskazuje też, że opiera się na foncie, 
który jest ogólnodostępny, tylko jest nieznacznie zmodyfikowany. Czy Zamawiający może 
udostępnić ten font, czy mamy użyć w projektach tego źródłowego, 
który jest ogólnodostępny?

Odpowiedź:
Wraz z ofertą Wykonawca ma przekazać przykładowe projekty, do przygotowania których 
wystarczające jest użycie ogólnodostępnego fontu źródłowego. Po podpisaniu Umowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy font dedykowany dla „Kampanii Kolejowe ABC” 
konieczny do stworzenia ostatecznej wersji projektów.

Pytanie 5
W treści OPZ Zamawiający wskazuje:
„4.9.6.1. W każdym z 2 etapów powinno być zaplanowane po minimum 700 ekspozycji 
na nośnikach reklamy zewnętrznej typu standard billboard o formacie 504 cm x 238 cm, 
w miastach, o których mowa w załączniku nr 3 do OPZ. Liczba tablic w poszczególnych 
miastach powinna być proporcjonalna do liczby ludności w tych miastach”.
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„4.9.6.2.  Co najmniej 80% tablic musi być oświetlonych. Wszystkie lokalizacje muszą 
być bardzo dobrze widoczne dla ruchu pieszego lub pieszego i kołowego. Powinny 
być zlokalizowane wyłącznie przy głównych ciągach komunikacyjnych lub w innych 
miejscach charakteryzujących się dużym ruchem. Co najmniej 20% tablic powinno 
być zlokalizowanych w sąsiedztwie dworców/stacji kolejowych, czyli na ruchliwych 
parkingach/placach przy samym dworcu lub na drogach dojazdowych do/z dworców 
w odległości nie większej niż 500 m od tych dworców, i charakteryzować się bardzo dobrą 
widocznością dla podróżnych korzystających z kolei”.
Mając na względzie spełnienie powyższych warunków napotkaliśmy na pewne problemy. 
Nasze wstępne rozpoznanie wśród dostawców wskazanego pow. formatu 5,04m x 2,38m 
wskazuje, że:
• Na rynku nie ma aż tylu dostępnych nośników o formacie 504 cm x 238 cm, 
które byłyby oświetlone. Dostawcy tych nośników dysponują w przeważającej części 
nośnikami nieoświetlonymi;
• Rynkowa dostępność wskazanych pow. nośników, w terminie określonym w OPZ 
pkt. 4.9.5.2 (wrzesień 2018 oraz wrzesień 2020) nie zabezpiecza wymaganej przez OPZ 
pkt. 4.9.6.1 ilości nośników (700 szt.) Nośniki są już w większości zarezerwowane 
lub zabukowane (w szczególności w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych).

Mając na względzie powyższe, chcielibyśmy zasugerować wykorzystanie innych formatów 
nośników outdoorowych, których wykorzystanie w równym stopniu przyczyniałoby się 
do realizacji celów kampanii. Czy jest możliwa zmiana zapisów w tym zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

1. Punkt 4.9.6.2 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4.9.6.2 Wszystkie lokalizacje muszą być bardzo dobrze widoczne dla ruchu pieszego 
lub pieszego i kołowego. Powinny być zlokalizowane wyłącznie przy głównych ciągach 
komunikacyjnych lub w innych miejscach charakteryzujących się dużym ruchem. 
Co najmniej 20% tablic powinno być zlokalizowanych w sąsiedztwie dworców/stacji 
kolejowych, czyli na ruchliwych parkingach/placach przy samym dworcu 
lub na drogach dojazdowych do/z dworców w odległości nie większej niż 500 m 
od tych dworców, i charakteryzować się bardzo dobrą widocznością dla podróżnych 
korzystających z kolei”.

2. Punkt 4.9.5.2 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4.9.5.2 Ekspozycja pierwszego projektu plakatu będzie trwała miesiąc. Nastąpi 
ona na początku pierwszego etapu kampanii lub w drugim etapie kampanii 
wskazanym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. Ekspozycja 
drugiego plakatu będzie trwała miesiąc i nastąpi w pierwszym miesiącu ostatniego 
etapu kampanii”.

Pytanie 6:
Czy oprócz MEN oraz Rzecznika Praw Dziecka przewidywani są inni patroni akcji? 
Czy w ramach planowanych działań promocyjnych Wykonawcy mogą liczyć na wsparcie 
MEN np. w dotarciu z komunikatem do szkół?

http://www.utk.gov.pl/


Strona 4 z 5

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Odpowiedź:
Obecnie projektowi „Kampania Kolejowe ABC” patronują Minister Edukacji Narodowej 
oraz Rzecznik Praw Dziecka. Zgodnie z zapisami OPZ, zadaniem Wykonawcy 
jest odpowiednie dotarcie do szkół. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca może 
w ramach realizacji zamówienia informować o patronatach, którymi objęty jest projekt. 
Wykonawca w ramach bieżącej współpracy otrzyma niezbędne wsparcie Zamawiającego 
w zakresie bezpośredniego dotarcia do placówek edukacyjnych.

Pytanie 7:
a) Czy Zamawiający dysponuje listą miejsc do wysyłki plakatów (realizacja punktu 

poniżej)?
OPZ – 4.14.3 W ciągu 30 dni od złożenia zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 
wysłać na wskazane przez Zamawiającego adresy do 50 plakatów pakowanych pojedynczo 
w kartonowe tuby, a pozostałe plakaty przesłać zapakowane do siedziby Zamawiającego.

b) Czy powyższe oznacza, że każdy plakat ma być pakowany osobno?

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.14.3 OPZ do 50 plakatów „pakowanych pojedynczo”, czyli osobno, zostanie 
przez Wykonawcę przesłanych bezpośrednio do wskazanych przez Zamawiającego placówek 
edukacyjnych. Pozostałe plakaty zostaną przez Wykonawcę przesłane zbiorczo do siedziby 
Zamawiającego.

Pytanie 8:
W SIWZ pkt 5.1.3.1 ppkt. 1) dotyczący należytego wykonania co najmniej 
3 ogólnokrajowych kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach polegających 
na opracowaniu media planów i zakupie czasów reklamowych w telewizji o wartości zakupu 
emisji co najmniej 1 500 000 zł brutto  w ramach każdej kampanii. 
W SIWZ pkt 5.1.3.1 ppkt. 3) dotyczący należytego wykonania co najmniej 3 usług, w zakres 
których wchodziła realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w internecie, której 
wartość wyniosła co najmniej 200 000 zł brutto  każda. 
Czy jeśli Wykonawca wykaże, że w zakresie tej samej kampanii, zostały spełnione oba 
powyższe warunki (1,5mln TV i 200tys. Internet) – Zamawiający uzna oba warunki 
za spełnione?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt 5.1.3.1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykazania usług, 
o których mowa w ppkt 1 i 3, w rozłącznych kampaniach. Zamawiający dopuszcza, by była 
to ta sama kampania lub dwie różne kampanie.

Pytanie 9:
Odnośnie OPZ pkt. 4.15.9.1 – czy w zakresie konferencji, w ramach której mają być 
organizowane również warsztaty dla dzieci, Zamawiający ma już wytypowane szkoły do tego 
projektu. Zależy nam na informacji, czy te dzieci będą z warszawskich szkół czy też z innych 
miast/województw?
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Odpowiedź:
Wszystkie dzieci biorące udział w warsztatach będą uczniami jednej szkoły, jednak 
niekoniecznie z województwa mazowieckiego. Zgodnie z pkt. 4.15.10.2 OPZ udział dzieci 
w konferencji zostanie zapewniony przez Zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert do 11 lipca 2018 r. do godz. 11:00. 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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