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Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „przygotowanie oraz 

przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego”. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

przekazane przez wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania, oraz dokonuje zmiany treści SIWZ wg. poniższych zapisów: 

 

Zapytania dotyczące treści SIWZ: 

Pyt. nr 1: 

Prosimy o podanie szacunkowej wartości realizacji zamówienia albo jeśli to możliwe kwoty jaką 

zamawiający chce przeznaczyć na realizację kampanii?  

W ofercie mamy zaproponować dodatkowe nośniki CTL lub/i dodatkowe elementy kampanii outdoor  

i kampania w social media. Aby tego dokonać powinniśmy znać budżet projektu aby planować zakres 

działań tak aby nie przekroczyć budżetu i w sposób optymalny go wykorzystać mając oczywiście na 

uwadze koszty że jednym z elementów oceny oferty jest cena. 

Odp.: 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jest 



zaś średnią wartością usług tego samego rodzaju z danego rynku usług i służy zamawiającemu do 

podjęcia decyzji o wyborze właściwej procedury udzielenia zamówienia.   

 

Pyt. nr 2: 

W załączniku nr 8, SOPZ w opisie akcji w prasie jest napisane: „Zamawiający będzie brał pod uwagę 

przy ocenie oferty pomysł i wykonanie akcji promocyjnej oraz zasięg dotarcia...”. Natomiast przy 

sposobie oceny ofert napisane jest „..Oferta z największym nakładem regionalnego dziennika  

w województwie wielkopolskim otrzymuje maksymalną liczbę punktów (8 pkt). Kolejne oferty 

otrzymują proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z podanym wzorem…” 

Proszę o informacje, która z wersji jest właściwa oraz co oznacza „pomysł” czyli co wykonawca ma 

dostarczyć, żeby zamawiający mógł dokonać oceny oferty pod kątem pomysłu na kampanie prasową? 

Odp.: 

Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert w podkryterium: kampania prasowa, które zostały opisane  

w rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również  dodaje  załącznik nr 2 do 

formularza oferty, który będzie stanowił opis dwóch koncepcji akcji promocyjnych po jednej w każdym 

wydaniu dwóch dzienników o zasięgu wielkopolskim a dedykowanym obchodom 99. rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego na podstawie wytycznych określonych w punkcie 3 w załączniku nr 8 do 

SIWZ – SPOZ. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie swojej 

internetowej (na której zamieszczono całość dokumentacji przetargowej) aktualne / po zmianach 

dokumenty przetargowe, w tym załącznik nr 2 jako załącznik do formularza oferty. 

 

Pyt. nr 3: 

Podobna sytuacja ma miejsce przy ocenie kampanii outdoor. W sopz jest napisane: „… Zamawiający 

będzie brał pod uwagę przy ocenie z ilu zajezdni wyjeżdżają autobusy i tramwaje oraz ilość 

obrendowanych autobusów i tramwajów…”,  

a w SIWz przy ocenie „….Oferta, która ma największą liczbę reklam w ramkach A3  

w autobusach/tramwajach w Poznaniu otrzymuje maksymalną liczbę punktów (2 pkt). Kolejne oferty 

otrzymują proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wzorem…”  

Niemalże taka sama sytuacja ma miejsce jest przy sposobie oceny bushback’ow. 

Prosimy o wyjaśnienie faktycznego sposobu oceny oferty. 

Odp.: 

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdziale 

XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym celu proszę wypełnić tabele nr 1-7 

stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty. 

Pyt. nr 4: 

Przy ocenie kampanii w social mediach w SOPZ zostało określone: „ …Zamawiający będzie brał pod 

uwagę przy ocenie czy zaproponowane parametry zwiększają polubienia na fan page’u i stronie 



www.27grudnia.pl…” , a SIWZ określa „…podkryterium: kampania w mediach społecznościowych – 

waga 8% maksymalna liczba punktów 8; 

Oferta, o najwyższej sumie CPC – Cost Per Click (rozumianym w tym przypadku jako rozliczenie w 

oparciu o lajki pozyskane dzięki kliknięciu w reklamę w grupie celowej - osoby w wieku 25-64 lat, 

mieszkańcy województwa wielkopolskiego) i CPA – Cost Per Action (rozumianym jako koszt reklamy 

ponoszony w momencie dokonania przez użytkownika konwersji na stronę www.27grudnia.pl w grupie 

celowej - osoby w wieku 25-64 lat, mieszkańcy województwa wielkopolskiego) otrzymuje 8 punktów. 

Kolejne oferty otrzymują proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z podanym wzorem …” 

Prosimy o wyjaśnienie faktycznego sposobu oceny oferty. 

Odp.: 

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdziale 

XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym celu proszę wypełnić tabele nr 1-7 

stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty. 

 

Pyt. nr 5: 

sposób oceny kampanii w telewizji został opisany w SOPZ: „…Zamawiający będzie brał pod uwagę 

przy ocenie oferty oglądalność i zasięg nadawania programu telewizyjnego…”, a SIWz określa to  

w następujący sposób:„….Oferta, która uzyska najwyższą liczbę GRP na grupie „wiek 25-64, 

mieszkańcy województwa wielkopolskiego” otrzymuje maksymalną liczbę punktów (8 pkt)…” 

Prosimy o wyjaśnienie faktycznego sposobu oceny oferty. 

Odp.: 

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwał się będzie kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdziale 

XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym celu proszę wypełnić tabele nr 1-7 

stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty. 

 

Pyt. nr 6: 

Proszę o informację jaki są minimalne wymagania realizacyjne w przypadku produkcji spotu 

telewizyjnego? Czy dopuszczalna jest wersja animowana spotu? Czy mają w nim wystąpić aktorzy? W 

związku z tym, że w opisie SOPZ jest napisane: „.. Wytyczne co do treści spotu po stronie 

Zamawiającego..” czy możemy otrzymać na etapie przygotowania oferty te wytyczne. Treść spotu 

wpływa na budżet produkcyjny i powinniśmy na etapie przygotowania oferty założyć takie nakłady 

techniczne które pozwolą zrealizować państwa założenia. 

Odp.: 

Zamawiający zakłada, że spot reklamowy będzie kompilacją animacji połączoną z szatą graficzną 

obchodów Powstania Wielkopolskiego. Zamawiający nie zakłada możliwości występu aktorów. 

 

 



Pyt. nr 7: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy OPZ a SIWZ w zakresie kampanii 

prasowej: 

a) W kryteriach oceny ofert Zamawiający wskazuje, że ocenie podlegać będzie nakład 

regionalnego dziennika. Natomiast w OPZ jest informacja: „Zamawiający będzie brał pod 

uwagę przy ocenie oferty pomysł i wykonanie akcji promocyjnej oraz zasięg dotarcia.” 

Ponadto proszę o wskazanie szacunkowej wartości zamówienia, aby proponowanie dodatkowych 

citylightów itp. było racjonalnie dopasowane do budżetu. 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 2. 

 

Pyt. nr 8: 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące sposobu realizacji kampanii prasowej.  

Do oferty zostały załączone tabele służące do oceny ofert w kryterium jakość kampanii. Tabela nr 5, jak 

wynika z zawartości, ma służyć ocenie kampanii prasowej. Do tabeli tej trzeba wpisać dwa tytułu 

dzienników oraz m.in. dzień, w którym ukaże się „dodatek”. 

W innych miejscach, tzn. w SOPZ, wzorze umowy, kampania, prasowa jest opisana: „….Zamawiający 

wymaga zamieszczenia na łamach każdego z dwóch regionalnych dzienników  

8 całokolumnowych reklam dotyczących akcji i 3 całokolumnowe reklamy dotyczące obchodów.…”.  

Czy w takim razie, biorąc pod uwagę te dwa opisy, należy rozumieć dodatek jako wkładkę-insert  

o objętości 8 stron (inaczej 8 całokolumnowych reklam) i jego jednorazową publikację w wybranym 

przez siebie dniu w każdym z dwóch regionalnych dzienników? A dodatkowo emisja  

3 całokolumnowych reklam w każdym z dwóch regionalnych dzienników?  

Jeśli tak, to jak należy rozumieć opisany w umowie wymóg dostarczenia 11 egzemplarzy numerów 

gazety z dnia publikacji każdej z reklam? 

Czy mamy dostarczyć po 11 egzemplarzy gazety, w którym ukazał się dodatek-insert 8 stron oraz  

3 innych wydań gazet, w których ukażą się całostronicowe reklamy? 

Czy dni, w których ukażą się 3 całostronicowe reklamy, to dowolne dni tygodnia i czy nie będą oceniane 

nakłady z tych dni, w których ukażą się te reklamy? 

Czy jednak błędny jest zapis w Tabeli nr 5 i nie chodzi o datę publikacji dodatku, a po prostu kampania 

prasowa polega na publikacji 8 całokolumnowych reklam dot. akcji + 3 całokolumnowych reklam dot. 

obchodów – czyli łącznie 11 całostronicowych reklam? 

Odp.: 

Przez dodatek Zamawiający rozumie strony reklamowe w ramach standardowego wydania dziennika, 

czyli 8 całokolumnowych reklam dot. akcji i 3 całokolumnowych reklam dot. obchodów – czyli łącznie 

11 całostronicowych reklam w ciągu całej kampanii. Przez zapis w załączniku nr 5 do formularza oferty 



- „Nakład w dniu emisji dodatku” Zamawiający rozumie nakład w dniu emisji całostronicowej reklamy 

i w takim zakresie koryguje tabele nr 5. 

 

Pyt. nr 9: 

Czy 20 spotów radiowych opisanych w części dotyczącej kampanii prasowej mogą zostać wyemitowane 

w innej stacji niż ta zaproponowana do kampanii radiowej? Byłby to efekt dodatkowy zwiększający 

zasięg kampanii. 

Odp.: 

Zamawiający dopuszcza możliwość emisji spotów radiowych poświęconych akcji w ramach kampanii 

prasowej w innej stacji niż spotów radiowych poświęconych obchodom. 

 

Pyt. nr 10: 

Do oferty należy załączyć listę nośników CTL użytych w kampanii z podaniem adresów. Czy przy 

realizacji po podpisaniu umowy istniej możliwość wymiany niektórych lokalizacji na inne po akceptacji 

przez Zamawiającego? Na potrzeby przygotowania oferty możemy zarezerwować podaną listę 

nośników, ale dopóki nie zostanie ona opłacona operatorzy nośników nie gwarantują, że 100% tych 

nośników będzie mogło czekać do realizacji umowy. Często też zdarza się, że pojedyncze nośniki 

ulegają zniszczeniu lub są czasowo wyłączane z eksploatacji już po dokonaniu rezerwacji i w takim 

przypadku operator nośników proponuje zastępcze lokalizacje. 

Odp.: 

Zamawiający nie dopuszcza wymiany lokalizacji nośników na inne niż te przedstawione w ofercie. 

 

Pyt. nr 11: 

Ad punkt 2, podpunkt „Reklama w autobusach i tramwajach”: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, wyłączny właściciel powierzchni reklamowych 

w tramwajach i autobusach nie dysponuje we wskazanym w SOPZ okresie żadnymi wolnymi 

powierzchniami formatu A3 w tramwajach i autobusach. W ramach realizacji tego podpunktu jesteśmy 

w stanie zaproponować 100 plakatów w formacie 90x30 cm eksponowanych w autobusach MPK 

Poznań. Proszę o informację, czy takie rozwiązanie jest akceptowane. 

Odp.: 

Zamawiający dopuszcza możliwość reklamy w formacie 90x30 cm w ilości 100 szt. w autobusach MPK 

Poznań. 

 

Pyt. nr 12: 

Ad punkt 3 „Kampania prasowa” podpunkt b „wytyczne dotyczące akcji promocyjnych” 



Proszę o wyjaśnienie zapisu przy pierwszym myślniku odnoszącego się do nakładu dzienników: czy 

wartość średniego tygodniowego nakładu jest liczona jako suma wszystkich średnich nakładów 

dziennych, tj. średnich nakładów wydać wydań dziennika od poniedziałku do soboty? 

Odp.: 

Zamawiający rozumie wartość średniego tygodniowego nakładu jako suma wszystkich średnich 

nakładów dziennych, tj. średnich nakładów wydań dziennika w dni wydawnicze dzielona przez ilość 

dni wydawniczych w tygodniu (na podstawie danych z 2016 r. opracowywanych przez Związek 

Kontroli Dystrybucji Prasy). 

 

Pyt. nr 13: 

Jeśli jedna z dostępnych telewizji regionalnych nie posiada badań telemetrycznych, czy możemy do 

ofert dołączyć badania oglądalności (planowanych GRP) zrealizowane przez Pentagon Research  

z kwietnia 2017, w których uwzględniona byłaby grupa celowa odbiorców? 

Odp.: 

Zamawiający dopuszcza badania oglądalności realizowane przez Pentagon Research z kwietnia 2017. 

 

Pyt. nr 14: 

W sprawie przetargu  na „Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji 

obchodów 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” 

W szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, punkt 3 (Kampania prasowa) widnieje podpunkt 

„Zamawiający wymaga produkcji i emisji 20 spotów radiowych...” 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tego podpunktu, gdyż kampania radiowa jest ujęta w punkcie  

1 i zakłada produkcję i emisję innej ilości spotów radiowych. 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 2. 

 

Pyt. nr 15: 

W załączniku nr 8 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 2. Kampania na 

zewnętrznych nośnikach reklamy – dotyczy Busback, 

Co Zamawiający ma na myśli przez BusBack – chodzi o reklamę tylko na tylnej szybie autobusu, czy 

tylko na burcie autobusu? 

Jeśli reklama ma być zamieszczona i na szybie i na burcie, to wtedy jest Fullback. Prosimy  

o doprecyzowanie. 

Odp.: 

Przez reklamę typu Busback Zamawiający rozumie reklamę na tylnej szybie autobusu. 

 

 



Pyt. nr 16: 

Czy zamiast reklamy ramka formatu a3 w autobusach i tramwajach zamawiający dopuszcza formę 

reklamy ramka o wymiarze 90x30 cm? otrzymałam informację z Zarząd Transportu Miejskiego  

w Poznaniu że aktualnie mają dostępną taką formę reklamy w ramach w autobusach, w tramwajach już 

nie ma wolnych miejsc na tego typu reklamę w wyznaczonym terminie.  

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 11. 

 

Pyt. nr 17:  

Czy kampania w telewizji ma być przeprowadzona w stacji regionalnej czy ogólnopolskiej? 

Odp.: 

Wykonawca ma zapewnić emisję spotu na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu obejmującym całą 

Wielkopolskę. 

 

Pyt. nr 18: 

Czy do oferty należy dołączyć również koncepcje akcji promocyjnej w kampanii prasowej? Według 

SOPZ str. 3 pkt 3 c) Zamawiający będzie brał uwagę przy ocenie oferty pomysł i wykonanie akcji oraz 

zasięg dotarcia, w SIWZ nie ma informacji o tym, że trzeba załączyć koncepcję. W jaki sposób będzie 

oceniana w takim razie koncepcja? 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 2. 

 

Pyt. nr 19: 

Czy w ramach kampanii prasowej zamieszczenie 8 kolumnowych reklam dotyczących akcji  

i 3 kolumnowe reklamy dotyczące obchodów mają zostać opublikowane w głównej gazecie czy jako 

osobny dodatek do gazety? Ponieważ w tabelach będącymi załącznikiem 1-7 w przypadku kampanii 

prasowej jest taki aspekt: Nakład w dniu emisji dodatku. 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 8. 

 

Pyt. nr 20: 

Czy jest możliwość zmiany terminu składania ofert? 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 2. 

 

 

 



Pyt. nr 21: 

Czy kampania prasowa może zostać przeprowadzona w 1 regionalnym dzienniku czy muszą być to  

2 tytuły? 

Odp.: 

Kampania prasowa ma być przeprowadzona w dwóch wydaniach dzienników o zasięgu wielkopolskim. 

 

Pyt. nr 22: 

Jaka jest szacowana wartość zamówienia? 

Odp.: 

Zamawiający udzielił odpowiedz na powyższe pytanie w pytaniu nr 2. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Ustala się nowy termin składania i otwarcia ofert 

na 19 października 2017 r. Miejsca i godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 


