Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego –
Poczty Polskiej S.A.:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa
Wszyscy wykonawcy
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług
mediowych znak: PI.PZ.2600.108.2017

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
W tej chwili grupa IDM NET nie prowadzi już sprzedaży swojego czasu reklamowego zatem
ta pozycja Formularzu Cenowym nie ma zastosowania. Co powinniśmy tam w tej sytuacji
wpisać?
Odpowiedź:
Informujemy, że Zamawiający rezygnuje z przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu
czasu antenowego w IDM NET. W związku z tym w tabeli nr 2 w pozycji IDM NET należy
wpisać w Prime Time oraz w Off peak we wszystkich miesiącach wartość „0” (zero). W celu
ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający załącza formularz cenowy z wpisanymi
cenami 0 zł w odniesieniu do pozycji IDM NET w tabeli nr 2.
Pytanie nr 2:
W TVN oraz TVP są inne koszty telewizyjne na różne części stycznia, lutego i grudnia. Czy
w związku z tym powinniśmy wpisać koszty przeważone po ilości dni?
Odpowiedź:
Zamawiający w formularzu cenowym określił obowiązek wskazania jednej ceny dla
każdego miesiąca. Podanie ceny z uwzględnieniem wymogów SIWZ oraz uwarunkowań
rynkowych jest obowiązkiem Wykonawcy.
Pytanie nr 3:
W przypadku niektórych stacji dostawcy nie gwarantują udziału prime time ani nie ma
możliwości zakupu w taki sposób, aby udział prime time utrzymać. Czy w tej sytuacji po
prostu wpisać na prime i off takie same koszty i już?
Odpowiedź:
Podanie ceny z uwzględnieniem wymogów SIWZ oraz uwarunkowań rynkowych jest
obowiązkiem Wykonawcy. Podane ceny mają zagwarantować, iż Zamawiający będzie mógł

skorzystać z czasu antenowego zarówno w czasie prime time jak i off peak w zależności od
zapotrzebowania na etapie realizacji umowy.

Zmiana SIWZ
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany
formularza cenowego poprzez ustalenie wartości „0” (zero) we wszystkich miesiącach w
pozycji IDM NET w tabeli nr 2 w w Prime Time oraz w Off peak.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

