
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie telewizyjnych spotów reklamowych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-39-01/09 
l.dz.: ZP.KW-00292/09 

Data: 
16.09.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIA:  

1. Jakie miejsca w Powiecie Poznańskim mają być obfilmowane i obfotografowane? 

2. Czy zdjęcia do spotów mają być z okresu, w którym trzeba zrealizować projekt? 

3. Czy moŜna wykorzystać zdjęcia archiwalne z okresów wiosenno – letnich? 

4. Czy te spoty reklamowe będą emitowane w telewizji regionalnej czy ogólnopolskiej? 

5. W wymaganiach dot. składanej dokumentacji podany jest warunek podania budŜetu przy opisie podobnych 
realizacji wykonanych w ciągu ostatnich  trzech lat. W wielu przypadkach Wykonawca związany jest tajemnicą 
n.t. budŜetu realizowanych projektów i siłą rzeczy nie moŜe go podać w  ofercie. Czy niepodanie ceny przy 
wybranych realizacjach w ofercie, automatycznie dyskwalifikuje nas z udziału w przetargu? 

6. Czy do oferty moŜna załączyć portfolio podobnych realizacji, stanowiące swojego rodzaju pokaz moŜliwości 
potencjalnego wykonawcy? Czy w przypadku, jeśli jedynym kryterium wyboru jest cena, nie ma to sensu? 

7. Czy emisja spotów ma odbywać się na antenie ogólnopolskiej czy regionalnej? 
 

ODPOWIEDZI:  

Ad. 1 
Napisanie scenariuszy obu filmów leŜy po stronie Wykonawcy. To wybrany Wykonawca, w stworzonym po podpisaniu 
umowy scenariuszu, winien zaproponować miejsca, które zostaną sfotografowane i sfilmowane. 

Ad. 2 i 3 
Zamawiający dopuszcza  moŜliwość wykorzystania zdjęć archiwalnych z okresów wiosenno – letnich pod warunkiem, 
Ŝe zostały one wykonane w bieŜącym roku w Powiecie Poznańskim.  

Ad. 4 i 7 
Na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 

– dotychczasowy zapis punktu 3 Parametrów technicznych zawartych w załączniku do SIWZ – Szczegółowym 
opisie  przedmiotu zamówienia: 
„3. Na Ŝyczenie Zamawiającego kaŜdy spot reklamowy powinien być: 

• przygotowany do emisji w innych stacjach telewizyjnych, w których stosowane są inne niŜ wyŜej 
wymienione parametry techniczne; 

• przygotowany do emisji w Internecie i nagrany na dvd w formie do prezentacji z komputera 
(z moŜliwością kopiowania).”. 

zastępuję się zapisem: 
„3. KaŜdy spot reklamowy powinien być: 

• przygotowany do emisji zarówno w ogólnokrajowych jak i w regionalnych stacjach telewizyjnych; 
• przygotowany do emisji w Internecie i nagrany na dvd w formie do prezentacji z komputera 

(z moŜliwością kopiowania).”. 
– dotychczasowy zapis punktu 3 Minimalnych wymagań technicznych dla produkcji spotu reklamowego, 

zawartych w załączniku do Projektu umowy: 
„3. Na Ŝyczenie Zamawiającego kaŜdy spot reklamowy powinien być: 

• przygotowany do emisji w innych stacjach telewizyjnych, w których stosowane są inne niŜ wyŜej 
wymienione parametry techniczne; 



• przygotowany do emisji w Internecie i nagrany na dvd w formie do prezentacji z komputera 
(z moŜliwością kopiowania).”. 

zastępuję się zapisem: 
„3. KaŜdy spot reklamowy powinien być: 

• przygotowany do emisji zarówno w ogólnokrajowych jak i w regionalnych stacjach telewizyjnych; 
• przygotowany do emisji w Internecie i nagrany na dvd w formie do prezentacji z komputera 

(z moŜliwością kopiowania).”. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z terminem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Ad.5 
Zgodnie z rozporządzaniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 
605, ze zm.) Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 
usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 
W związku z powyŜszym załączony do oferty wykaz winien zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego,  
w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ, informacje. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca nie później niŜ w terminie składania 
ofert zastrzeŜe, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 cytowanej ustawy. 

Ad. 6 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty portfolio wykonanych wcześniej spotów reklamowych. 
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