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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 12/2016
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na przygotowanie i produkcję filmu oraz spotu
promocyjno-informacyjnego dotyczących projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07
„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych.”.
Treść pytania:
„III.3.2."Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie
lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 2 usług polegających na
przygotowaniu i produkcji filmu lub spotu promocyjno-informacyjnego o wartości co najmniej 50.000,00
zł brutto każda"
dotyczy przedłożenia dokumentów poświadczających w obydwu przypadkach przygotowanie
wyłącznie jednej sztuki materiału filmowego o wartości 50 tys. zł brutto, czy też za warunek wzięcia
udziału w postępowaniu może zostać uznana także:
- realizacja kilku materiałów filmowych w ramach jednego zamówienia o wartości 50 tys. zł;
- bądź realizacja jednego materiału filmowego wraz z jego kampanią promocyjną o łącznej wartości 50
tys. zł.”
Odpowiedź:
Spełnienie warunku udziału w postepowaniu możliwe będzie wyłącznie w sytuacji przedstawienia
dokumentów poświadczających należyte wykonanie 2 usług, których przedmiotem jest przygotowanie
i produkcja filmu o wartości określonej w siwz tj. 50 tyś zł (każda) albo 2 usług, których przedmiotem
będzie produkcja i przygotowanie spotu promocyjnego o wartości 50 tyś zł (każdy). Za spełnienie
warunku uznane zostaną także 2 usługi, których przedmiotem będzie przygotowanie i produkcja filmu
o wartości 50 tys. zł (jedna usługa) oraz spotu promocyjnego o wartości 50 tyś zł (druga usługa).
Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest realizacja kampanii promocyjnej, a przygotowanie
i produkcja filmu oraz spotu promocyjno-informacyjnego (w tym również jego emisja). W ramach
kampanii realizowane mogą być działania niezwiązane z przedmiotem niniejszego zamówienia np.
kampanie prasowe, druk i dystrybucja materiałów reklamowych itp. Wykazywanie doświadczenia
w tego typu realizacjach nie będzie zatem gwarantować doświadczenia w realizacji profesjonalnych
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filmów i spotów telewizyjnych. Warunek udziału w postepowaniu może być spełniony tylko w sytuacji,
gdy Oferent wykaże, iż w ramach zamówienia, którego przedmiotem była kampania promocyjna
wykonał

również

usługę

dotyczącą

produkcji

i
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(o odpowiednich parametrach jakościowych), jednakże o wartości określonej w siwz tj. 50 tyś zł.
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