
Wrocław, dnia 8.11.2019 r. 
 

nr postępowania: BZP.242.15.2019.BO 
Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Wykonanie działań promocyjnych w ramach projektu Leopoldina online. 

 
INFORMACJA NR 2 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: przesyłam pytania uzupełniające z naszej strony. Prośba o wskazanie/ wyjaśnienie: 
a) grupy docelowej projektu/działań komunikacyjnych celem właściwego dopasowania mediów 
b) 2.2 - 4 filmy szkoleniowe - czy mogą to być animacje? Czego dotyczyć będą filmy? Jakie są do 

nich przewidziane założenia merytoryczne? 
c) 2.3 miejsce konferencji prasowej i liczbę godzin pracy fotografa 
d) 2.4 - prośba o szczegóły Państwa oczekiwań w zakresie dokumentacji fotograficznej z działań 

typu making off,  
Odpowiedź 1:  
Ad. a) Zgodnie z Odpowiedzią 19 w Informacji nr 1 z dnia 6.11.2019 r. 
Ad. b) Zamawiający zmienia treść SIWZ w punkcie 2,2c) OPZ: 
jest: przygotowanie scenopisów w oparciu o scenariusze zaakceptowane przez Zamawiającego (np. 
konwencja filmów dokumentalnych itp.  
zmienia się na: przygotowanie scenopisów w oparciu o scenariusze zaakceptowane przez 
Zamawiającego (np. konwencja filmów dokumentalnych itp. Mogą to być animacje. Filmy dotyczyć 
mają zasad poruszania się po powstałej platformie.) 
Ad. c) Zgodnie z Odpowiedzią 9 w Informacji nr 1 z dnia 6.11.2019 r. 
Ad. d) Zgodnie z Odpowiedzią 10 w Informacji nr 1 z dnia 6.11.2019 r. 
 
Pytanie 2: Chciałabym prosić o ewentualne wskazanie interesującego Państwa tytułu mediowego 
w punkcie 3.5, podpunkt a. 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wskazuje konkretnego tytułu mediowego. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach - na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:30. 

 
Zgodnie z dyspozycją 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


