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Treść zapytań wraz z odpowiedziami
Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  przeprowadzenie
kampanii promocyjnej radiowo - internetowej dla projektu  "Poprawa warunków kształcenia
zawodowego  poprzez  budowę  i  wyposażenie  stacji  diagnostycznej  przy  Zespole  Szkół
Samochodowych w Lublinie", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura
kształcenia  zawodowego  i  ustawicznego wpłynęły zapytania dotyczące  następujących
kwestii:

1. Jaka jest szacowana wartość zamówienia?

Ad. 1:  Zgodnie z treścią  protokołu z  postępowania (druk ZP-PN) w  pozycji  „Wartość:
(można wypełnić po otwarciu ofert)”  Zamawiający uzupełnia przedmiotową informację po
otwarciu ofert.

2. Czy dopuszczają Państwo do udziału w postępowaniu rozgłośnie radiowe działające
w internecie?

Ad. 2:  Zamawiający wymaga w zakresie  kampanii  radiowej,  aby  emisja spotu została
przeprowadzona metodą tradycyjną przy użyciu sygnału radiowego (FM). Natomiast  sieć
internetowa  jako  kanał  promocyjny  winna  zostać  wykorzystana  w  drugim  elemencie
kampanii w postaci reklamy graficznej.

W związku  z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający  dokonuje zmiany
treści SIWZ poprzez:
1)  dodanie pkt. 3.2.1.7. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„3.2.1.7. emisja spotu metodą tradycyjną przy użyciu sygnału radiowego (FM).”
2) zmianę w zał. nr 4 do SIWZ- wzór umowy poprzez :
- zmianę zapisu w § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 „§ 1 ust. 2
Umowa  obejmuje  przeprowadzenie  kampanii  promocyjnej
przez………………………………………….…………………………………  na  antenie  stacji
radiowej……………………………………………………………………….……….:”
-dodanie  zapisu  do  §  1  ust.  2  pkt.  1)  lit.  g,  który  otrzymuje  brzmienie:
„g) emisja spotu metodą tradycyjną przy użyciu sygnału radiowego (FM).”
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3. Czy w związku z sytuacją w kraju i na świecie dopuszczają Państwo możliwość złożenia
dokumentów drogą e-mail?

Ad. 3: Zgodnie z pkt. 7.2 ppkt. b) SIWZ Zamawiający dopuścił składnie dokumentów drogą
e-mail, tj.:
„7.2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy  przekazywać  do
zamawiającego:
a) za pomocą telefaksu na nr 81 466 30 01

b) drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@lublin.eu

c) pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych - 20-080 Lublin,
Pl. Litewski 1.”

Natomiast  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  droga  e-mail.  Ofertę
w formie pisemnej należy złożyć  zgodnie z pkt. 11.1. SIWZ, zgodnie z którym „Oferty
należy  składać  za  pośrednictwem operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
23 listopada 2012r.  -  Prawo pocztowe na adres:  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta  Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  albo  osobiście  lub  za  pośrednictwem
posłańca pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski
1,  20-080  Lublin  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  tj.  poniedziałek  –  piątek
pomiędzy 7:30 a 15:30.”

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r.
poz.  1843)  Zamawiający  dokonuje  zmiany  pkt.  11  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
"  11.1.  Oferty  należy  składać  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu
ustawy  z  dnia  23  listopada  2012r.  -  Prawo  pocztowe  na  adres:  Biuro  Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za
pośrednictwem  posłańca  pozostawić  w  pojemniku  zlokalizowanym  w  Urzędzie  Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  tj.
poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do 
dnia 06.04.2020 r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres 
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online pod adresem: https://bip.lublin.eu/urzad-
miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/  dnia  06.04.2020r.
o godzinie 12:00. "

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 4 do SIWZ- wzór umowy.
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