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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 o emisję materiałów filmowych na vlogach. Zgodnie ze specyfikacją powinniśmy 
zadeklarować sumaryczną liczbę odtworzeń wszystkich materiałów filmów umieszczonych 
na vlogach, adresowanych do dzieci 9-12. 

Zgodnie z regulaminem YouTube, wiekiem uprawniającym do zarządzania własnym kontem 
Google jest 13 lat. W związku z powyższym, nie będziemy w stanie ani filmów precyzyjnie 
stargetować, ani  przedstawić Państwu po zakończeniu działań rzetelnego raportu odtworzeń, 
ponieważ zgodnie z prawem taka grupa docelowa na YouTube nie istnieje.
Chciałabym doprecyzować minimalny wiek dostępności rejestracji konto na YouTube 
w Polsce – ograniczenie wiekowe to minimum 16 lat.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 4.8.3.3. OPZ należy wybrać takie vlogi, które są adresowanie do dzieci 
w wieku 9-12 lat i charakteryzują się wysoką popularnością w tej grupie. Jeden z vlogów 
może być adresowany do rodziców dzieci z grupy docelowej.
Zamawiający nie wskazuje, że materiały filmowe muszą być odtwarzane przez wskazaną 
grupę docelową. Zamawiający zakłada, że to rodzice mogą udostępniać dzieciom materiały 
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filmowe. Zatem wskazując liczbę odtworzeń, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę 
całościową liczbę odtworzeń, bez podziału na grupy wiekowe.

Pytanie 2:
Proszę o sprostowanie następujących nieścisłości:

SIWZ w pkt. 14.4.3.1 jako podkryterium oceny podaje średnią arytmetyczną zasięgów 
4+ podczas gdy załącznik nr 6 do SIWZ „Tabela parametrów kampanii” w puncie 1 nakazuje 
podanie sumy arytmetycznej zasięgów 4+  
SIWZ w pkt. 14.4.4 i 14.4.5 jako podkryterium oceny podaje średnią arytmetyczną 
deklarowanych zasięgów 2+ , podczas gdy załącznik nr 6 do SIWZ „Tabela parametrów 
kampanii” w puntach 2 i 3 nakazuje podanie sumy arytmetycznej zasięgów 4+

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że postanowienia SIWZ w pkt. 14.4.3.1, 14.4.4 i 14.4.5 
są prawidłowe. W związku z tym Zamawiający koryguje błąd w załączniku nr 6 do SIWZ 
jak niżej:

1. w poz. 1, w wierszu trzecim, rozpoczynającym się od słów „Deklarowana suma 
arytmetyczna...”, słowo „suma” zastępuje się słowem „średnia”;

2. w poz. 2, w wierszu drugim, słowa „Deklarowana suma arytmetyczna zasięgów 4+” 
zastępuje się słowami „Deklarowana średnia arytmetyczna zasięgów 2+”;

3. w poz. 3, w wierszu pierwszym, rozpoczynającym się od słów „Deklarowany zasięg 
1+…” słowa „zasięg 1+” zastępuje się słowami „zasięg 2+”;

4. w poz. 3, w wierszu drugim, słowa „Deklarowana suma arytmetyczna zasięgów 4+” 
zastępuje się słowami „Deklarowana średnia arytmetyczna zasięgów 2+”;

5. w poz. 4, w wierszu drugim, rozpoczynającym się od słów „Deklarowana suma 
arytmetyczna...” słowa „suma arytmetyczna” zastępuje się słowami „sumaryczna 
liczba”;

6. w poz. 5, w wierszu drugim, rozpoczynającym się od słów „Deklarowana suma 
arytmetyczna...” słowa „suma arytmetyczna” zastępuje się słowami „sumaryczna 
liczba”;

7. w poz. 7, w wierszu drugim, rozpoczynającym się od słów „Deklarowana suma 
rocznych...” słowo „suma” zastępuje się słowami „sumaryczna liczba”.

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
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