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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:
pytanie dotyczące punktu 4.5.1 punkt b). SIWZ brzmiącego:

4.5.1.    Wykonawca doprowadzi do realizacji i emisji dwóch serii wątków tematycznych 
dotyczących tematyki projektu „Kampania Kolejowe ABC” w różnych, istniejących 
programach telewizyjnych adresowanych do dzieci w wieku 4-12 lat w następujący sposób:
b) wątki w ramach programu lub programów w stacji B – umieszczenie wątków 
w co najmniej 50 premierowych odcinkach programu lub programów dla dzieci 
emitowanego/ych na antenie ogólnopolskiej naziemnej stacji telewizyjnej, w którym możliwa 
jest realizacja kontentu konsultowanego we współpracy z Zamawiającym.

Niestety żadna z dużych ogólnopolskich anten na chwilę obecną nie chce zadeklarować emisji 
50 wątków w programach adresowanych do dzieci  w wieku 4-12 na 2 lata do przodu, 
ze względu na nieznajomość ramówki stacji i dużej płynności w tym zakresie.
Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

Opcja 1 – stworzenie specjalnego programu konsultowanego co do treści z Zamawiającym 
o tematyce podróżniczej opartego o elementy związane z ABC podróżowania koleją, 
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emitowanego na antenie ogólnopolskiej naziemnej stacji telewizyjnej (adresowanego 
do dzieci w wieku 4-12);

lub 

Opcja 2 – emisję wątków w istniejących programach w naziemnej ogólnopolskiej stacji 
telewizyjnej, ale z założeniem dotarcia do drugiej grupy docelowej kampanii czyli rodzice, 
opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy dzieci w wieku 4–12 lat jako wspierający proces 
poznawczy w głównej grupie docelowej.

Jeśli Zamawiający dopuści wariant zakładający dotarcie z wątkiem do targetu drugiego 
kampanii (opcja 2), prosimy o doprecyzowanie parametrów demograficznych tej grupy 
docelowej.
Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie zostanie dopuszczone, nie będzie możliwości 
zrealizowania tego punktu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zaznaczając jednocześnie, że zgodnie z pkt 4.5.5.6 
OPZ „W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma możliwość zmiany programu lub 
programów, w których będą zamieszczone wątki tematyczne. Zmiana musi zostać 
zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu, w formie pisemnej, argumentacji wskazującej 
na konieczność dokonania zmiany”.

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

NATALIA KRAPACZ
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