Warszawa, dnia 27 września 2011 r.
Znak sprawy: BPR-390-12/11
L.dz. KR-177/11
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/8/2011
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu
ogólnopolskim – realizacja w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia
wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań oraz odpowiedzi dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Pytanie nr 1
W załączniku nr 3 do SIWZ w opisie pozycja 1.2 i 1.3 piszą Państwo, że średni nakład
w dwutygodnikach i miesięcznikach edukacyjnych ma wynosić 100 tyś. egz. Żadne czasopismo nie
spełnia określonych przez Państwa kryteriów.
Np. dwutygodnik posiadający największy nakład wynosi ok. 45 tys. a miesięcznik między 15-30 tys.
Proszę zatem o informację czy będzie wprowadzona w związku z tym zmiana specyfikacji.
Odpowiedź nr 1
W odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawcy, Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 3 do
SIWZ następujące zmiany:
a) w opisie dla Pozycji 1.2.:
ogłoszenie o studiach w ogólnopolskim miesięczniku edukacyjnym dla młodzieży, omawiającym
liczne kierunki studiów i zawody, prezentującym szkoły wyższe oraz ośrodki akademickie (średni
nakład minimum 20 tys. egz.)
b) w opisie dla Pozycji 1.3.:
ogłoszenie o studiach/projekcie:
1. dwutygodnik edukacyjny dla licealistów, przygotowujący do matury (średni nakład minimum
40 tys. egz.)
2. ogólnopolski miesięcznik edukacyjny dla młodzieży, omawiający liczne kierunki studiów
i zawody, prezentujący szkoły wyższe oraz ośrodki akademickie (średni nakład minimum 20
tys. egz.)

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 3
do SIWZ w Pozycji 1.1. następującą zmianę w odniesieniu do ilości ogłoszeń:
JEST:
Nazwa

Pozycja 1.1.
Ogłoszenie w wydaniu
lokalnym do dziennika
ogólnopolskiego

Ilość

1

Opis

Termin realizacji

• publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
(nakład powyżej 300 tys. egz. dziennie),
posiadającym stały codzienny dodatek
obejmujący swoim zasięgiem rozpowszechniania
miasto stołeczne Warszawa
• ogłoszenie o zapisach na zajęcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
• ogłoszenie na pozostałych stronach redakcyjnych
(preferowany czwartek)
• format 1/4 strony
• projekt graficzny przygotowuje Zamawiający

luty i wrzesień
2012 r.

POWINNO BYĆ:
Nazwa

Pozycja 1.1.
Ogłoszenie w wydaniu
lokalnym do dziennika
ogólnopolskiego

Ilość

2

Opis

Termin realizacji

• publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
(nakład powyżej 300 tys. egz. dziennie),
posiadającym stały codzienny dodatek
obejmujący swoim zasięgiem rozpowszechniania
miasto stołeczne Warszawa
• ogłoszenie o zapisach na zajęcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
• ogłoszenie na pozostałych stronach redakcyjnych
(preferowany czwartek)
• format 1/4 strony
• projekt graficzny przygotowuje Zamawiający

luty i wrzesień
2012 r.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 3 października 2011 r.
o godz. 11:00 oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:30, nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

