Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r.
Znak sprawy: BPR-390-8/12
L. Dz.: KR - 126/12
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/7/2012
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów promocyjnych,
promocję w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu
reklamowego - 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 i odpowiedzi oraz modyfikuje
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1
Część III zamówienia: długopis i ołówek w etui- czy grawer na długopisie i ołówku ma być
dwustronny? Który logotyp, oprócz 2 unijnych Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź nr 1
Na długopisie i ołówku oprócz 2 logotypów unijnych będzie jeszcze logotyp projektu „Program
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Zamawiający nie wymaga grawerowania dwustronnego.
Wykonawca jednak powinien rozmieścić logotypy tak aby były one zgodne z dokumentem „Wytyczne
dotyczące oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki” (m.in. wielkość
logotypów oraz pole ochronne/odstępy między nimi).
Pytanie nr 2
Czy zamawiający wymaga znakowania na plastikowym etui zawierającym długopis i ołówek? Jeżeli
tak jaką formę znakowania powinien przewidzieć Wykonawca?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wymaga znakowania etui.
Pytanie nr 3
Część IV zamówienia: realizacja spotu- Zamawiający pisząc o wykonaniu spotu na podstawie zdjęć,
filmu oraz materiałów, które dostarczy Wykonawcy- ma na myśli materiały i film, które mogą stanowić
części składowe spotu, czy tylko na wzór dla Wykonawcy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający ma na myśli materiały: filmy i zdjęcia, które stanowić mogą składowe części spotu.
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Pytanie nr 4
Jaki format ma mieć ogłoszenie w wydaniu lokalnym do dziennika ogólnopolskiego.
Odpowiedź nr 4
Ogłoszenie powinno mieć format 6 modułów.
W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ odpowiednio do wyżej opisanej zmiany
(Pozycja 2.1 w część II Postępowania) tj.:

BYŁO:
Pozycja 2.1
Ogłoszenie w
wydaniu lokalnym
do dziennika
ogólnopolskiego

POWINNO BYĆ:
Pozycja 2.1
Ogłoszenie w
wydaniu lokalnym
do dziennika
ogólnopolskiego

1

kolorowe ogłoszenie w wydaniu lokalnym do dziennika
ogólnopolskiego
publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (nakład
powyżej 120 tys. egz. dziennie), posiadającym stały
codzienny dodatek obejmujący swoim zasięgiem
rozpowszechniania miasto stołeczne Warszawa
ogłoszenie na pozostałych stronach redakcyjnych
(preferowany czwartek)
ogłoszenie nie może ukazać się w prasie bulwarowej
(tabloidzie)
ogłoszenie o zapisach na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
projekt graficzny przygotowuje Zamawiający

luty 2013 r.

1

kolorowe ogłoszenie w wydaniu lokalnym do dziennika
ogólnopolskiego
publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (nakład
powyżej 120 tys. egz. dziennie), posiadającym stały
codzienny dodatek obejmujący swoim zasięgiem
rozpowszechniania miasto stołeczne Warszawa
Format ogłoszenia: 6 modułów
ogłoszenie na pozostałych stronach redakcyjnych
(preferowany czwartek)
ogłoszenie nie może ukazać się w prasie bulwarowej
(tabloidzie)
ogłoszenie o zapisach na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
projekt graficzny przygotowuje Zamawiający

luty 2013 r.

Prosi się Wykonawców o uwzględnienie zmiany w składanej ofercie. Dokonana zmiana nie powoduje
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Załączników nr 1, 2 i 2.1 do SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 11 września 2012 r. o godz. 10:00
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 10:30, nie ulega zmianie.
Z poważaniem,
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