
 
Znak: AG.I.272.1.9.2018                                                                         Kielce, dn. 23 lipca 2018 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Publikacja ogłoszeń w prasie 2018 r.” 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
„Kryterium wyboru „termin realizacji zamówienia”, gdzie termin publikacji wynosi 3, 2 lub 1 dzień roboczy, 
może być niemożliwy do spełnienia w przypadku gazet ukazujących się raz w tygodniu. Możemy podać 
w ofercie 1 dzień roboczy, ale w praktyce, to nie będzie zależne od nas, ponieważ skoro gazeta ukazuje 
się raz w tygodniu, np. w poniedziałek, a zlecenie zostanie przekazane przez Zamawiającego we wtorek 
lub środę, to uniemożliwi publikację w ciągu 1 dnia roboczego, liczonego od dnia następnego po dniu 
przekazania zlecenia. 
Zapewne tylko gazety z cyklicznością ukazywania się co tydzień, przystąpią do przetargu w częściach III 
do XV, ponieważ na terenie wyszczególnionych powiatów nie ma lokalnej gazety codziennej, ukazującej 
się co najmniej 5 razy w tygodniu, publikującej treści lokalne na ponad 50% powierzchni. Wydawane są 
tylko tygodniki lub lokalne dodatki do gazet, ukazujące się co tydzień” 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż zostało zmienione „Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty”. 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie „Kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty”. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 
1. W rozdziale IV ust. 9 oraz ust. 12 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - wprowadza się 

następujące zmiany: 

Było:  
9. Zamawiający przygotuje treść merytoryczną danego ogłoszenia i przekaże Wykonawcy przed 

publikacją danego ogłoszenia w gazecie. Maksymalny termin publikacji ogłoszenia to 3 dni robocze 
(termin liczony od dnia następnego po dniu przekazania). Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zlecenia. 

 
Jest: 
9. Zamawiający przygotuje treść merytoryczną danego ogłoszenia i przekaże Wykonawcy przed 

publikacją danego ogłoszenia w gazecie. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie 

potwierdzić przyjęcie zlecenia. Publikacja ogłoszenia nastąpi w pierwszym możliwym wydaniu, po 

otrzymaniu zaakceptowanego projektu graficznego zleconego ogłoszenia przez Zamawiającego. 

Akceptacja projektu graficznego zleconego ogłoszenia nastąpi w dniu przekazania przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, najpóźniej dnia następnego. 

 
 
 
 



Było:  
12. Ogłoszenie powinno zostać opracowane w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację 

przez Zamawiającego. Ostateczna treść ogłoszenia oraz jego układ graficzny przed publikacją 
podlega zatwierdzeniu przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 

 
Jest: 
12. Ostateczna treść ogłoszenia oraz jego układ graficzny przed publikacją podlega zatwierdzeniu przez 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Projekt ogłoszenia powinien zostać opracowany 
i przekazany Zamawiającemu w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w Formularzu 
oferowanym.  

 
2. W rozdziale XXI ust. 1 - 3 SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - wprowadza 

się następujące zmiany:  

Było:  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 25 lipca 2018 roku, do godziny 9.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana: „Publikacja ogłoszeń w prasie w 2018 r.”. CZĘŚĆ ………... 

Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2018 roku, godz. 10.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332 

Jest:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 27 lipca 2018 roku, do godziny 9.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana: „Publikacja ogłoszeń w prasie w 2018 r.”. CZĘŚĆ ………... 

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2018 roku, godz. 10.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332 

 
3. W rozdziale XXIV SIWZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – w ust. 1 pkt 1  

wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było:  

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz oferowany termin realizacji 

zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w oparciu o 

podane niżej kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość punktów.  

 



1) Sposób oceny ofert w zakresie każdej z CZĘŚCI jest następujący: 

 CX = Cena brutto: waga kryterium - 60 % 

60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej  

(według wzoru): 

                         cena najniższa 

        CX =     _________________  x 60 pkt = ……. pkt 

       cena badanej oferty 

 CG = termin realizacji zamówienia: waga kryterium -  40 % (max. termin publikacji ogłoszenia 

wynosi 3 dni robocze, Termin liczony od dnia następnego po dniu przekazania zlecenia.) 

 3 dni robocze – 0 pkt  

 2 dni robocze – 20 pkt. 

 1 dzień roboczy  – 40 pkt. 
 

Ocena w zakresie kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana w oparciu o zaoferowany 

termin w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

CX oraz CG – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%  

Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów wyliczona zostanie  

dla każdej  CZĘŚCI w następujący sposób według wzoru: ilość punktów ogółem = CX + CG 

Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną ilość 

punktów według powyższych kryteriów oceny ofert. 

Jest:  
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz oferowany termin przygotowania 

projektu graficznego zleconego ogłoszenia. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie 

wymagania określone w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość 

punktów.  

 

1) Sposób oceny ofert w zakresie każdej z CZĘŚCI jest następujący: 

 CX = Cena brutto: waga kryterium - 60 % 

60 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej  

(według wzoru): 

                         cena najniższa 

        CX =     _________________  x 60 pkt = ……. pkt 

       cena badanej oferty 

 CG = termin przygotowania projektu graficznego zleconego ogłoszenia: waga kryterium -  40 % 

(max. termin przygotowania projektu wynosi 3 dni robocze. Termin liczony od dnia przekazania 

zlecenia - włącznie.) 

 (1 dzień) ten sam dzień, w którym przekazano zlecenie – 40 pkt  

 (2 dni) dzień następny po dniu przekazania zlecenia – 20 pkt. 

 (3 dni) 2 dni po dniu przekazania zlecenia  – 0 pkt. 
 

Ocena w zakresie kryterium „termin przygotowania projektu graficznego zleconego ogłoszenia” zostanie 

dokonana w oparciu o zaoferowany termin w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do SIWZ.  

CX oraz CG – liczba punktów, przyjmuje się, że 1 pkt = 1%  



Łączna ilość punktów uzyskanych przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów wyliczona zostanie  

dla każdej  CZĘŚCI w następujący sposób według wzoru: ilość punktów ogółem = CX + CG 

Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą łączną ilość 

punktów według powyższych kryteriów oceny ofert. 

4. W pkt 1 Formularza ofertowego – Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie każdej z części w lit b) 

wprowadza się następujące zmiany: 

Było:  
b) deklarujemy publikację danego ogłoszenia w terminie ………………. dni roboczych*. 
 
Jest: 
b) deklarujemy przygotowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie  …… dnia 
roboczego/dni roboczych*. 
 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany/aktualny Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.  

 

5. W Projekcie umowy - Załączniku nr 6 do SIWZ w § 5 ust.1 pkt 2,3,4 - wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
Było: 
2) Publikowanie ogłoszenia na łamach swojej gazety w terminie zadeklarowanym w Formularzu 

ofertowym tj. w terminie ………………………………………. 

3) opracowanie graficzne zredagowanej przez Zamawiającego treści ogłoszenia, tak aby zapewnić 

w pełni wykorzystanie powierzchni ogłoszeniowej. 

4) opracowanie projektu ogłoszenia w terminie pozwalającym na jego ostateczną akceptację przez 

Zamawiającego. Ostateczna treść ogłoszenia oraz jego układ graficzny przed publikacją podlega 

zatwierdzeniu przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 

 
Jest: 
2) Publikowanie ogłoszenia na łamach swojej gazety w pierwszym możliwym wydaniu, po otrzymaniu 

zaakceptowanego projektu graficznego zleconego ogłoszenia przez Zamawiającego. Nie później 

jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zaakceptowanego projektu graficznego 

zleconego ogłoszenia – dotyczy prasy codziennej (tj. co najmniej 5 razy w tygodniu od poniedziałku 

do piątku) 

3) opracowanie projektu graficznego zleconego ogłoszenia w terminie …………. dnia roboczego/dni 

roboczych (wynika z Formularza ofertowego) 

4) opracowanie projektu graficznego zredagowanej przez Zamawiającego treści ogłoszenia, tak aby 

zapewnić w pełni wykorzystanie powierzchni ogłoszeniowej. Ostateczna treść ogłoszenia oraz jego 

projekt graficzny przed publikacją podlega zatwierdzeniu przez wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego. Akceptacja projektu graficznego zleconego ogłoszenia nastąpi w dniu przekazania 

przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, najpóźniej dnia następnego. 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.  

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i  powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  



Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach.  

 


