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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 w OPZ określa terminy rozpoczęcia/zakończenia kampanii oraz efekty działań 
mediowych (Zał. nr. 1 do OPZ) – czy w związku z faktem przesunięcia terminu na złożenie 
ofert (11.07.2018) Zamawiający rozważa:

a) przesunięcie rozpoczęcia/zakończenia działań mediowych, w celu wywiązania się 
z zapisów OPZ np.: 4.4.5 i 4.6.4.1;

b) dostosowania parametrów mediowych do faktycznego czasu kampanii – np. wielkości 
widowni w kinach, czy zasięgu TV, na które znaczący wpływ ma czas trwania 
kampanii;

c) skorygowania kryteriów oceny (SIWZ np. 14.4.3 ppkt. 3.1 i np. 14.4.6.1) które 
są wypadkową działań w określonych OPZ granicach czasowych: IX’2018 
do X’2020, a które stanowią wymagalne w realizacji wielkości mediowe.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 
do OPZ „Harmonogram i wytyczne mediowe Kampanii” etap I obejmuje okres od września 
2018 r. do końca listopada 2018 r. Zamawiający nie przesądza, w którym dokładnie 
momencie okresu wrzesień 2018 r. – listopad 2018 r. ma nastąpić początek emisji materiałów.

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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