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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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził badania 
FOCUS prowadzone przez niezależny podmiot. Wykonawca zwraca uwagę, iż badania 
są odpłatne, a więc Wykonawca musi ponieść koszty na poziomie kilkunastu tysięcy  przed 
przystąpieniem do postępowania, ponadto badań tych nie wykorzysta w żadnym innym 
postępowaniu. Wykonawca w pełni rozumie zasadność takich badań i przedstawienie raportu 
ale przez Wykonawcę, którego oferta uzyska status oferty najkorzystniejszej. Wówczas 
po podpisaniu Umowy Wykonawca ma wskazany termin na dostarczenie raportu, a w sytuacji 
gdyż raport będzie niezadowalający to Wykonawca ten,  ma obowiązek zmienić koncepcję. 
Wobec czego Wykonawca wnosi o modyfikację SIWZ i przełożenie raportu Fokus 
po podpisaniu Umowy. W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi zgody, Wykonawca wnosi 
o wyrażenie zgody na  zwrot kosztów poniesionych w zakresie badań i raportu.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie 2:
Zamawiający wymaga wadium w wysokości 400.00 zł. Czy w sytuacji gdy oferta będzie 
składana przez konsorcjum, Zamawiający dopuszcza aby każdy z konsorcjantów złożył 
wadium w formie gwarancji w wysokości np. po 1/3?
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Odpowiedź:
W celu doprecyzowania pytania Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu wymagane jest 
wadium w wysokości 400 000,00 zł. 
Ofertę składa Wykonawca. W przypadku konsorcjum Wykonawcą będą wszystkie podmioty 
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia jako całość, a nie którykolwiek 
z nich oddzielnie (poszczególny konsorcjant). 
Wadium w formie gwarancji powinno prawidłowo identyfikować Wykonawcę, a zatem 
muszą być w niej wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (a przynajmniej być zachowana wersja minimum, tj. jeśli wymieniony jest jeden 
z tych Wykonawców – lider konsorcjum, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę 
wspólną wraz z innymi podmiotami i właśnie ta oferta jest zabezpieczona gwarancją). 
Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji musi mieć taką samą płynność jak wadium 
wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium 
nie może być utrudnione.
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza, aby każdy z konsorcjantów złożył 
wadium w formie gwarancji w wysokości niższej niż jest wymagana.

Pytanie 3:
Zgodnie z pkt 11.1.3.3 SIWZ Oferta ma zawierać „przykładowe projekty materiałów 
do emisji: przykładowe projekty/ storyboardy reklam telewizyjnych” – czy słowo „projekty” 
można rozumieć jako „scenariusze”? I wtedy zapis ten będzie czytany (ponieważ ukośnik 
oznacza formalnie „albo”) że oferta ma zawierać albo storyboardy albo scenariusze?

Odpowiedź:
Zamawiający wymiennie traktuje słowa „projekty” i storyboardy. Zgodnie z pkt 11.1.3.3 
SIWZ Oferta ma zawierać m.in. przykładowe projekty/ storyboardy reklam telewizyjnych, 
co znaczy, że projekty reklam muszą być zaprezentowane za pomocą storyboardów, 
które zilustrują założenia proponowanej platformy kreatywnej.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./
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