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Uczestnicy post ępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu nieograniczo-
nego na: Przeprowadzenie działa ń promuj ących Projekt pn. „PRZEBUDOWA FALOCHRONU 
WSCHODNIEGO w ŚWINOUJŚCIU” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, Priorytet 7. Działanie 7.2 

 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej 
w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami), 
wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie nr 1.  Rozdział V punkt 5. Polisa. 
Czy dopuszczacie Państwo odnawianie polisy, co rok? Towarzystwa ubezpieczeniowe wydają polisy 
tylko na rok, co uniemoŜliwia otrzymanie „z góry” dokumentu obowiązującego przez cały czas trwania 
realizacji zamówienia. 
 
Odpowied ź nr 1.   
Zamawiający dopuszcza przedłuŜanie waŜności polisy oc co rok, tak aby jej łączny okres obowiązy-
wania był zgodny z okresem realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 2.  Rozdział XIV punkt 2. 
Czy wykonawca będzie musiał ponieść koszty związane z opłaceniem „lotów patrolowych” oraz jed-
nostek „Urzędu Morskiego” potrzebnych do realizacji materiału filmowego z wody i powietrza? 
 
Odpowied ź nr 2.  
Jednostka pływająca, niezbędna do wykonania ujęć z morza w zakresie niezbędnym do przygotowa-
nia materiału filmowego, zostanie udostępniona przez zamawiającego nieodpłatnie. Natomiast w ce-
nie ofertowej winien zosta ć ujęty koszt wynaj ęcia śmigłowca patrolowego, w celu wykonania 
ujęć lotniczych.  
 
 
 



Pytanie nr 3.  Rozdział IV punkt 3. 
Tylko w tym punkcie wspomina się o realizacji serwisu zdjęciowego. Czy zdjęcia potrzebne do two-
rzenia serwisu www, artykułów prasowych i inne dostarczy zamawiający czy teŜ koszty ich realizacji 
leŜą po stronie wykonawcy? 
 
Odpowied ź nr 3 .   
Zdjęcia potrzebne do tworzenia serwisu www, artykułów prasowych i inne, powinny zostać zrobione 
przez wykonawcę i zaproponowane zamawiającemu, w celu dokonania wyboru i zatwierdzenia ujęć 
do zamieszczenia w poszczególnych mediach. 
 
Pytanie nr 4.  Umowa § 2 punkt 8. 
Punkt ten dotyczy dokumentacji kampanii reklamowej w portalach internetowych. Opis przedmiotu ta-
kiej kampanii nie przewiduje jak naleŜy to rozumieć. 
 
Odpowied ź nr 4.  
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w celu spełnienia wymogu zawartego w § 2 punkt 8 wzoru umowy, wyko-
nawcy winni załoŜyć licznik odwiedzin strony internetowej, natomiast kaŜda wprowadzona aktualiza-
cja strony winna być udokumentowana jej wydrukiem tzw. „zrzutem ekranu”. 
 
Pytanie nr 5.  Umowa § 10 punkt 2. 
Czy przekazanie plików źródłowych na nośnikach DVD oraz nośnikach pamięci zewnętrznej moŜe 
odbywać się, co pół roku czy musi odbywać się częściej? 
 
Odpowied ź nr 5.  
Przekazywanie plików źródłowych na nośnikach DVD oraz nośnikach pamięci zewnętrznej, powinno 
następować na bieŜąco, niezwłocznie po przyjęciu do realizacji poszczególnych elementów usługi -
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 6.  Opis przedmiotu zamówienia. 

A) Które z wydawnictw reklamowych opisanych w przedmiocie zamówienia będą miały wspólny 
projekt graficzny dla podanych w opisie nakładów cząstkowych? 

B) Teczka – folia ochronna ma być na zewnątrz i wewnątrz teczki, czy tylko na zewnątrz? Kolory-
styka teczki: druk jednostronny czy dwustronny? 

C) Kalendarze trójdzielne – podkład moŜe mieć 1 kolor? 

Odpowied ź nr 6.  
A) Wspólny projekt graficzny dla podanych w opisie nakładów cząstkowych będą miały notatniki 

i teczki firmowe . 
B) Folia ochronna ma być na zewnątrz teczki, natomiast druk – jednostronny. 
C) Kalendarz trójdzielny – naleŜy przyjąć jeden kolor podkładu. 

 
Pytanie nr 7.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Jaki wymiar ścianki konferencyjnej wykonawca powinien przyjąć do wyceny: 

- ścianka łukowa 3x3 /3 panele frontowe/ 
- ścianka łukowa 3x4 /4 panele frontowe/   

 
Odpowied ź nr 7.  
Do wyceny naleŜy przyjąć ściankę łukową 3x4 /4 panele frontowe. 
 



Pytanie nr 8.   
Dokumenty dołączone do oferty. Jak naleŜy rozumieć zapis punktu Rozdział V punkt 3, podpunkt 3. 
Informację sporządzoną na piśmie, dotyczącą zaproponowanego sposobu realizacji przedmiotu za-
mówienia wraz z zapewnieniem spełnienia wymogów jakościowych poszczególnych elementów ofert, 
sprecyzowanych w Rozdziale XIV – opis przedmiotu zamówienia. 
Nie spotkaliśmy się wcześniej z taki zapisem. Czy mamy złoŜyć zbiorcze zaświadczenie, Ŝe wykona-
my przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowied ź nr 8.  
PowyŜszy punkt SIWZ nie dotyczy składania zbiorczego zaświadczenia. NaleŜy go rozumieć zgodnie 
z jego literalną treścią tj. naleŜy złoŜyć pisemną informację dot. tego w jaki sposób wykonawca zamie-
rza zrealizować zamówienie wraz ze wskazaniem spełnienia wymogów jakościowych w odniesieniu 
do postanowień Rozdziału XIV SIWZ. 
  
Pytanie nr 9.   
Prosimy o informację, jaką kwotę zamierzają Państwo przeznaczyć na postępowanie przetargowe? 
 
Odpowied ź nr 9.  
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.  
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