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Znak: AG.I.272.1.40.2018                                                                         Kielce, dn. 11 grudnia 2018 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Publikacja ogłoszeń w prasie w 2019 r.” 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
„Specyfikacja wymaga aby do każdej części złożona została osobna oferta. Podobnie jak w roku ubiegłym 
zamierzamy złożyć oferty do wszystkich części za wyjątkiem publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej. 
Wiąże się to ze złożeniem 14 ofert z wypełnioną jedną częścią i 14 kompletami takich samych 
dokumentów (w tym 14 oryginalnych upoważnień). Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie 14 ofert na 
jednym druku, poprzez wypełnienie stosownych części druku oferty i załączenie tylko jednego kompletu 
załączników”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie informuje, że badanie i ocena ofert m. in. 

w zakresie sposobu/formy złożenia oferty nastąpi w późniejszym etapie postępowania. 

Ponadto Zamawiający podkreśla, że zgodnie z Rozdziałem XII ust. 5  ofertę należy złożyć na druku 

„Formularz ofertowy” - opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego czytelne wypełnienie w języku 

polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ 

graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. 

 

Pytanie 2: 
„Prośba też o uzasadnienie przyjęcia drugiego kryterium decydującego o wyborze oferty, jakim jest termin 
płatności faktury a nie ma żadnego kryterium decydującego o zasięgu publikacji informacji w postaci np. 
nakładu wydawnictwa. Taki  zapis w praktyce oznacza, ze jednym kryterium wyboru wydaje się być cena.”  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję iż przyjmując za kryterium zasięg informacji w postaci nakładu znacznie 

ograniczyłby konkurencie, wskazując na jednego Wykonawcę w regionie z dużym nakładem, co byłoby 

niezgodne z art. 7 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 3: 
„Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym 
nakładu jaki powinien posiadać tytuł ogólnopolski-część 1 zamówienia. 
Wg danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy nakłady dzienników  w okresie styczeń-wrzesień 2018 
przedstawiają się następująco: 

Tytuł Średni nakład jednorazowy 
Dziennik Gazeta Prawna 44 646 
Gazeta Wyborcza 161 150 
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Puls Biznesu 11 576 
Rzeczpospolita 57 818 

  
  
  
ZKDP 
Wybór okresu 2018-01 - 2018-09 
    

Proszę o zmianę nakładu na minimum 40 000 egzemplarzy co zapewni Zamawiającemu szersze 
spektrum wyboru do przynajmniej trzech tytułów i możliwość uzyskania konkurencyjnej ceny. Termin 
składania ofert upływa w dniu 14.12., dlatego będę bardzo wdzięczna za informację” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż został zmieniony jednorazowy minimalny średni nakład w pojęciu „Prasy 
ogólnopolskiej” 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie CZĘŚCI I. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w ten 

sposób, że: 

 
1. W rozdziale XII ust. 6 SIWZ – Opisu sposobu przygotowania ofert - wprowadza się następujące 

zmiany: 

Było:  
6. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać: 

1) cenę za wykonanie zamówienia, 

2) cenę za 1 cm2 powierzchni na prasę o zasięgu lokalnym lub regionalnym lub ogólnokrajowym - 

w zależności od części, 

3) tytuł prasowy, w którym będą ukazywały się ogłoszenia, 

4) termin publikacji ogłoszenia zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 

 
Jest: 
6. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać: 

1) cenę za wykonanie zamówienia, 

2) cenę za 1 cm2 powierzchni na prasę o zasięgu lokalnym lub regionalnym lub ogólnokrajowym - 

w zależności od części, 

3) tytuł prasowy, w którym będą ukazywały się ogłoszenia, 

4) termin płatności faktury zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 

 
4. W Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie Części I wprowadza się 

następujące zmiany: 

 
Było:  
Pod pojęciem „Prasa ogólnopolska” należy rozumieć – prasa o zasięgu całego kraju, o średnim nakładzie 

jednorazowym minimum 50.000 egzemplarzy, ukazująca się codziennie (tj. co najmniej 5 razy w tygodniu, 

od poniedziałku do piątku): 

a) posiadająca wyodrębnione strony poświęcone tematyce gospodarczej lub strony lokalne 

poświęcone zagadnieniom społeczno-gospodarczym, 

b) nie może zawierać tekstów noszących znamiona „taniej sensacji”, tekstów populistycznych 

o dosadnym języku odwołującym się do emocji, prowokacji, przekraczającym ogólnie przyjęte 
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normy obyczajowe i nieprzestrzegającym etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach 

i w swoich działaniach tj. nie może odpowiadać swoim charakterem czasopismom typu „tabloid”. 

 

Jest: 
Pod pojęciem „Prasa ogólnopolska” należy rozumieć – prasa o zasięgu całego kraju, o średnim nakładzie 

jednorazowym minimum 40.000 egzemplarzy, ukazująca się codziennie (tj. co najmniej 5 razy w tygodniu, 

od poniedziałku do piątku): 

a) posiadająca wyodrębnione strony poświęcone tematyce gospodarczej lub strony lokalne 

poświęcone zagadnieniom społeczno-gospodarczym, 

b) nie może zawierać tekstów noszących znamiona „taniej sensacji”, tekstów populistycznych 

o dosadnym języku odwołującym się do emocji, prowokacji, przekraczającym ogólnie przyjęte 

normy obyczajowe i nieprzestrzegającym etyki dziennikarskiej w publikowanych treściach 

i w swoich działaniach tj. nie może odpowiadać swoim charakterem czasopismom typu „tabloid”. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i  nie powoduje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił 

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

Wojewódzkiego w Kielcach.  

 


