Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 15-11-2017
Nazwa zamawiającego
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Numer ogłoszenia
1064741
Status ogłoszenia
Aktualne
Treść ogłoszenia została zmieniona
W dniu 08.11.2017 r. Zamawiający zmienił:
1. ust.1 lit. b) w Rozdziale 4 (Specyfikacja szczegółowa dotycząca reklamy prasowej) w III części SIWZ
(OPZ) nadając mu nowe brzmienie:
„b) Dwóch tytułach ogólnopolskich - emisja reklamy we wkładkach regionalnych o zasięgu
dolnośląskim. Dni emisji – dowolne dni tygodnia wybrane przez Wykonawcę . Wymagana ilość emisji
6 w podziale na formaty: 3x 1/1/ strony + 3 z ½ strony. Prawa strona redakcyjna”
2. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w ust. 6 Rozdziału 4 (Specyfikacja szczegółowa dotycząca
reklamy prasowej) w III części SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie
z poniższym:
zamiast : „6. Łączna liczba reklam prasowych: 24 w tym 12 emisji w dwóch dziennikach regionalnych
(z podziałem na formaty 6 x 1/1 strony + 6 x ½ strony) oraz 12 emisji w dwóch dziennikach
ogólnopolskich we wkładkach regionalnych (z podziałem na formaty 6 x 1/1 strony + 5 x ½ strony).”,
powinno być: „6. Łączna liczba reklam prasowych: 24 w tym 12 emisji w dwóch dziennikach
regionalnych (z podziałem na formaty 6 x 1/1 strony + 6 x ½ strony) oraz 12 emisji
w dwóch dziennikach ogólnopolskich we wkładkach regionalnych (z podziałem
na formaty 6 x 1/1 strony + 6 x ½ strony).”
W związku z powyższym Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert, tj.:
Nowy termin składania ofert: 15.11.2017r., godz. 11:00,
Nowy termin otwarcia ofert: 15.11.2017r., godz. 11:30.
3. Zamawiający załącza do niniejszego ogłoszenia wyjaśnienia oraz ujednoliconą treść SIWZ
z uwzględnieniem w/w zmian.
Zmiany z dnia 07.11.2017:
1. Zamawiający zmienia treść III części SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z poniższym:
1) Rozdział 4 ust.6 Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:
„ 6. Łączna liczba reklam prasowych: 24 w tym 12 emisji w dwóch dziennikach regionalnych
(z podziałem na formaty 6 x 1/1 strony + 6 x ½ strony) oraz 12 emisji w dwóch dziennikach
ogólnopolskich we wkładkach regionalnych (z podziałem na formaty 6 x 1/1 strony + 5 x ½ strony).”
2) Rozdział 2 ust. 2 pkt. 2.2. lit b) Opisu przedmiotu zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie:
„ b) Emisja w min. dwóch grupach wydawniczych spośród wskazanych: TVN, TVP, Polsat Media lub
w równoważnych pod kątem miesięcznej ilości odsłon (min. 13 000 000 odsłon miesięcznie wg. Danych
Gemius, maj 2017 r.)
Emisja
w
łącznej
ilości:
1
500
000
odsłon
w
równych
proporcjach.”
2. Ponadto w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający załącza
wyjaśnienia
oraz
ujednoliconą
treść
SIWZ
z
uwzględnieniem
w/w
zmian.
3. Powyższe zmiany zostały upublicznione w dniu 07.11.2017 r.
Miejsce i sposób składania ofert
1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica
Kolejowa 2, 59-220 Legnica.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2017 r. o godz. 12.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 r. o godz. 12.30.
4. Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert zawarte są w pkt. 13 i 14 Instrukcji
dla Wykonawców (IDW - I Część SIWZ) załączonej do niniejszego ogłoszenia.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Lewandowski, Marta Ostrowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
783807112, 693607076
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie medialnej kampanii reklamowej na terenie Dolnego
Śląska w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu
zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych,
pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5.
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem niniejszego zamówienia jest uzyskanie ofert i wybór Wykonawcy do realizacji usługi, której
przedmiotem jest przeprowadzenie medialnej kampanii reklamowej na terenie Dolnego Śląska
w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego
Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych
elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5. Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie medialnej kampanii reklamowej na terenie Dolnego
Śląska w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu
zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych,
pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5.
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (WU – II część
SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ, załączoną do niniejszego ogłoszenia.
Kod CPV
79340000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi reklamowe i marketingowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie w terminie do 13.12.2017 r.
Załączniki
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i wyjaśnienia
 SIWZ tekst jednolity z dnia 07.11.2017
 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.11.2017
 SIWZ tekst jednolity z dnia 08.11.2017
 Wyjaśnienia treści SIWZz dnia 08.11.2017
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 2
do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie przeprowadził co
najmniej jedną kampanię reklamową w mediach o wartości minimum 150 000 zł brutto, obejmującą
reklamę w internecie, prasie i radio.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 2
do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 2
do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 2
do IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe warunki
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie §15 ust.1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu
o dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW (I część SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy określone zostały w § 13 Wzoru Umowy (II część SIWZ) stanowiącej
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 2, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ (IDW). W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej
jeden z Wykonawców.
1.2. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2. Zamawiający żąda wykazu
należycie przeprowadzonych kampanii w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego
przeprowadzenie co najmniej jednej kampanii reklamowej w mediach o wartości minimum 150 000 zł
brutto, obejmującej reklamę w internecie, prasie i radio wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń)
potwierdzających, że kampanie zostały przeprowadzone należycie.
Wykaz przeprowadzonych kampanii należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 4
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce
Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia
29
stycznia
2004
r.
Prawo
zamówień
publicznych
Zamawiający
żąda:
2.1. Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) w trybie § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu , o którym mowa
powyżej zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do IDW (I część SIWZ). W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy
z Wykonawców.
2.2. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/oświadczenia o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do IDW (I część SIWZ) .W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Oświadczenie składa każdy
z Wykonawców.
2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz oceny ofert.
1.1. Kryteria oceny ofert:
1.1.1. Cena oferty – znaczenie 100 %,
2. Przydzielanie punktów za cenę – treść Załącznika Nr 1 do IDW:
2.1. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą liczbę punktów, tj. 100 punktów;
2.2. Pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału
procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:
najniższa cena spośród ocenianych ofert [zł]
liczba punktów za cenę (KC) = ------------------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej[zł]
3. Liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najkorzystniejszym bilansem punktów
z uwzględnieniem powyższych kryteriów.
Wykluczenia
Zgodnie z §15 ust.1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla
których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. z postępowania wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu,
które uprawomocniło się w okresie trzech lat w przed wszczęciem postępowania,
2. wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy,
3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego,
4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających
na
celu
popełnienie
przestępstwa
lub
przestępstwa
skarbowego,
6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających
na
celu
popełnienie
przestępstwa
lub
przestępstwa
skarbowego,
7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
11. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
13. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Kolejowa 2
59-220 Legnica
dolnośląskie , Legnica
Numer telefonu
768506511
Fax
768553302
NIP
6912402576
Tytuł projektu
Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa
Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych
Numer projektu
RPDS.05.02.01-02-0001/16-00
Liczba wyświetleń: 57
Ogłoszenie zmienione opublikowane w dniu 08.11.2017

