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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
strona internetowa Zamawiającego 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku, z podziałem na części”.  
 

Zamawiający informuje, iż do SIWZ ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku 
z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania 
wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.  

 
Pytanie: 
Zamawiający wskazuje w Rozdziale IV SIWZ dla Części II, że publikacje mają nastąpić w dzienniku 
o zasięgu ogólnopolskim, który jednocześnie posiada ukazującą się od poniedziałku do soboty 
wkładkę lokalną obejmującą swoim zasięgiem co najmniej województwo wielkopolskie, dodatek 
poświęcony funduszom europejskim oraz ukazujący się co najmniej raz w tygodniu dodatek 
przeznaczony na ogłoszenia.    
 
W związku z powyższym, Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie powyższego, tj.: Czy 
Zamawiający dopuszcza publikacje w dzienniku (spełniającym wszelkie inne wymagania 
Zamawiającego), który to dziennik nie posiada odrębnego dodatku poświęconego funduszom 
europejskim, lecz posiada wyznaczone strony tematyczne dotyczące funduszy europejskich? 
 
Nie ulega wątpliwości, że artykuły prasowe odnoszące się do funduszy europejskich, przedstawiają 
informacje w ww. zakresie i docierają do określonego kręgu odbiorców niezależnie od okoliczności, 
czy artykuły takie są zamieszczane w odrębnym dodatku dziennika, czy też zamieszczane są na 
wyznaczonych stronach dziennika.  
 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w ten sposób by Wykonawca miał możliwość złożenia oferty bez 
wątpliwości w zakresie wymagań Zamawiającego. 
 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza publikację w dzienniku, który nie posiada odrębnego dodatku poświęconego 
funduszom europejskim, lecz posiada wyznaczone strony tematyczne dotyczące funduszy 
europejskich. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z: 

17.12.2018 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 17.12.2018 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

na: 

19.12.2018 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 19.12.2018 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert). 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
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