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BDG-WZPU.253.4.2018.14..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:
Czy możemy korzystać bezpłatnie z infrastruktury innych spółek oraz personelu 
na dworcach/w pociągach w ramach realizacji inicjatyw komunikacyjnych?

Odpowiedź:
Organizacja inicjatyw komunikacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma 
zawartych odrębnych umów, które obejmowałyby bezpłatne korzystanie z infrastruktury 
spółek kolejowych oraz personelu na dworcach/w pociągach.

Pytanie 2:
Czy jedna ze spółek bądź też UTK mogą na potrzeby programu wypożyczyć nieodpłatnie 
wagon kolejowy?

Odpowiedź:
Wszelkie kwestie związane z organizacją inicjatyw, również takie jak np. wypożyczenie 
wagonu kolejowego, leżą po stronie Wykonawcy.

http://www.utk.gov.pl/
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Pytanie 3:
W jaki sposób mamy rozumieć „Mural”? Czy jest możliwość zaproponowania innej 
wielkoformatowej formy promocji?

Odpowiedź:
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN mural to «wielkie malowidło wykonane 
bezpośrednio na ścianie budynku». W punkcie 4.10 OPZ Zamawiający precyzyjnie określa 
warunki działania, jakim będzie „Akcja Mural”, wskazując:
- w pkt 4.10.1 – że jest to działanie „w lokalizacji miejskiej, zaproponowanej przez 
Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym, o wymiarach co najmniej 200 m2” 
oraz że „W tym celu Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wśród dzieci z grupy docelowej 
konkurs na stworzenie najciekawszej grafiki – projektu muralu, którego przesłaniem będzie 
bezpieczeństwo na obszarach kolejowych. Regulamin konkursu musi zostać zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Przeprowadzeniu konkursu będzie towarzyszyła akcja promocyjna 
zaproponowana, przygotowana i skoordynowana przez Wykonawcę”;
- w pkt 4.10.5.3. – że „Wykonawca doprowadzi do profesjonalnego wykonania zwycięskiego 
projektu na wybranej i zarezerwowanej wcześniej przez Wykonawcę ścianie”;
- w pkt 4.10.5.6. – że „Mural powinien być wykonany z materiałów trwałych, odpornych 
na zanieczyszczenia i niekorzystne warunki atmosferyczne, przeznaczonych do ekspozycji 
zewnętrznej”.
Zamawiający nie dopuszcza innej wielkoformatowej formy promocji niż mural. „Akcja 
Mural” musi zostać przeprowadzona zgodnie z OPZ.

Pytanie 4:
Czy logotyp „Kolejowe ABC” pozostaje w obecnej formie?

Odpowiedź:
W trakcie trwania kampanii logotyp nie ulegnie zmianie. Zamawiający określił precyzyjne 
formę i zasady stosowania logotypu „Kampanii Kolejowe ABC”, wskazując na wstępie Opisu 
Przedmiotu Zamówienia: 
Logotyp „Kampanii Kolejowe ABC”, projekt Rogatka – bohatera „Kampanii Kolejowe 
ABC”, hasło oraz zasady ich stosowania, niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu 
zamówienia znajdują się w Księdze Znaku i Księdze Identyfikacji Wizualnej zamieszczonych 
na stronie internetowej https://kolejoweabc.pl/identyfikacja-wizualna.

Pytanie 5
Lista spotów do kampanii TV - w jaki sposób mamy ją wypełnić? Ramówki stacji poznaje się 
na miesiąc wcześniej. Nie możemy gwarantować emisji programów w kolejnych miesiącach.

Odpowiedź:
Wykonawca nie ma obowiązku przygotowywania listy spotów na etapie składania oferty. 
Zgodnie z 11.1.5 SIWZ oferta musi zawierać tabelę parametrów kampanii zawierającą 
deklarowane zasięgi kampanii w telewizji, kinie i w internecie oraz zasięgi programów 
telewizyjnych, sporządzoną zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ.

http://www.utk.gov.pl/
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Zgodnie z pkt 4.4.4.3. OPZ na etapie realizacji zamówienia „przed każdym z etapów 
kampanii wskazanych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ, Wykonawca 
opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego listy emisji spotów na dany etap, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do OPZ pkt I, gwarantujące osiągnięcie zasięgu 4+ w każdym z etapów 
o wartości co najmniej deklarowanej w Ofercie. Zasięg ten w grupie docelowej (dzieci 
w wieku 4–12 lat) nie może być niższy niż 55% w każdym etapie”.

Pytanie 6:
Zamawiający w pkt 4.11.7.1 OPZ wskazał czas realizacji wydarzenia jako „minimum 
8-godzinne wydarzenie zrealizowane w weekend (…)”. Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający miał na myśli 8-godzinne, ciągłe wydarzenie zorganizowane w sobotę lub 
w niedzielę, a nie wydarzenie podzielone np. na dwie 4-godzinne tury w sobotę 
oraz w niedzielę.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że minimum 8-godzinne wydarzenie, o którym mowa 
w pkt 4.11.7.1 OPZ, musi być wydarzeniem ciągłym, zorganizowanym w sobotę 
lub w niedzielę.

Pytanie 7:
W punkcie 4.12.6.1 OPZ Zamawiający wskazał, że „imprezy mogą się odbywać najwyżej raz 
w tygodniu”, a w punkcie 4.12.6.4, określił „czas trwania każdego pikniku: min. 5 godzin”. 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zorganizować piknik w dowolnym dniu 
tygodnia.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia Wykonawcy decyzję co do wyboru dnia realizacji wydarzeń, 
o których mowa w pkt 4.12.6, wskazując jednocześnie wymagania dotyczące ich organizacji.

Pytanie 8:
W punkcie 4.11.6 OPZ Zamawiający wskazał, że „Przygotowując scenariusz, Wykonawca 
powinien założyć udział w wydarzeniu VIP-ów. Zaproszenie VIP-ów leży po stronie 
Zamawiającego. Szczegóły udziału tych osób w wydarzeniach będą ustalane w ścisłej 
współpracy z Zamawiającym”. Jednocześnie w pkt 11.1.7 Zamawiający wymaga złożenia 
w Ofercie dokumentu „Wstępny projekt scenariusza i koncepcję promocji wydarzenia 
edukacyjno-informacyjnego dla dzieci i dorosłych zawierający opis działań, które zapewnią 
aktywny udział uczestników w wydarzeniu, zgodny z wytycznymi opisanymi 
w pkt II 4.11. OPZ, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ”. W celu właściwego opracowania 
wstępnego projektu scenariusza oraz precyzyjnego oszacowania kosztów realizacji 
zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jaki typ osób VIP Zamawiający 
ma na myśli (np. urzędnicy państwowi wyższego szczebla, celebryci, blogerzy, inni)

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Po stronie Zamawiającego pozostaje zaproszenie gości VIP będących urzędnikami 
państwowymi wyższego szczebla lub ich odpowiednikami. Takich gości Wykonawca 
powinien uwzględnić w scenariuszu wydarzeń, o których mowa w pkt 4.11.6 OPZ. 
Wykonawca może również uwzględnić udział innych gości VIP – to działanie pozostaje 
w zakresie propozycji Wykonawcy, która musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.

Pytanie 9:
Zamawiający w punkcie 4.15.5.7 wskazał, że wykonawca ma prowadzić monitoring mediów. 
W celu precyzyjnego określenia kosztów realizacji działań prosimy o potwierdzenie, 
że monitoring ma obejmować wyłącznie przedmiot kampanii tj. hasło „Kolejowe ABC”, 
a nie ma konieczności monitoringu haseł takich jak: Urząd Transportu Kolejowego, 
bezpieczeństwo kolejowe, etc.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że monitoring mediów, o którym mowa w pkt 4.15.5.7, 
ma obejmować wyłącznie przedmiot kampanii, tj. hasło „Kampania Kolejowe ABC”.

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

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