
 

 

 

 

 

 
 

Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - POIS.06.01.00-00-0039/16-00 Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego  w miastach oraz Poprawa warunków 

komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu - POIS.04.02.00-00-0035/16-00 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i 

odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego 
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Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej 

działania związane z produkcją i dystrybucją nośników reklamowych dla inwestycji „Tramwaj 

na Naramowice” (nazwa projektu na potrzeby kampanii)”, nr sprawy: 

PIM/03/20/ZO45/2016-71. 

 

Zamawiający w ww. Zapytaniu ofertowym informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do 
treści Zapytania: 

 

Pytania nr 1 z dnia 31 marca 2020 r. wraz z Wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1) Ulotki: 

• zgodnie z zapytaniem wskazany jest format DL (to 1/3 A4) później napisane jest, że rozmiar A4 
składany na 3 – informujemy, że zapis jest niejasny i może budzić wątpliwości. Winno być format 
A4 składany do DL.   

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że ulotki mają być formatu A4 składanego do DL, czyli 1/3 
wielkości formatu A4. 

• Czy cały nakład należy rozdystrybuować w 1 rzucie dystrybucji? Czy ma to być kolportaż 
bezadresowy do skrzynek czy do konkretnych wskazanych lokalizacji. 

 
Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym 
poprzez stronę int. www.pim.poznan.pl  

http://www.pozim.pl/


 
 

 

Wyjaśnienie: Ulotki będą dystrybuowane w kilku partiach. Kolportaż ulotek będzie odbywał się 
do skrzynek w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Inwestycji (dokładne adresy 
zostaną wskazane przez Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą). 

2) Plakaty: 

• Dystrybucja – na jaki okres, czy jednorazowo czy w kilku rzutach należy rozdysponować te plakaty 
we wskazanych jednostkach? Czy pod uwagę należy brać również odpłatne miejsca takie jak słupy 
reklamowe zlokalizowane w mieście? Jeśli tak to na jaki okres? Czy jednorazowo czy kilka akcji? 

Wyjaśnienie: Plakaty będą dystrybuowane w kilku partiach. Z uwagi na zróżnicowany zakres 
treści prezentowany na plakatach, Ilość dni przez które dana partia będzie publikowana w 
przestrzeni publicznej, ustalana będzie odrębnie dla każdej partii. Nie należy brać pod uwagę 
slupów reklamowych. 

3) Dykty reklamowe: 

• Proszę o wskazanie czasookresu na jaki należy umieścić dykty na słupach – czy należy tutaj przyjąć 
tylko latarnie czy również inne nośniki? W mieście drogi są różne – stąd opłaty za zajęcie pasa 
drogowego za różne lokalizacje mogą być różne. 

Wyjaśnienie: Dykty reklamowe należy zamontować jednorazowo na okres 14 dni (po tym 
terminie dykty muszą być zdemontowane). Umieszczane będą na słupach i/lub latarniach, a także 
być może znakach drogowych jeżeli lokalizacja na to pozwoli.  

• Wynajem miejsc ma dotyczyć podwójnych dykt rozmiaru B1 w ilości 300 sztuk? Czy wtedy grafika 
będzie zmieniana czy będzie ciągle identyczna? 

Wyjaśnienie: Tak. Będzie to jeden wzór graficzny. 

4) Banery reklamowe: 

• Czy montażu należy dokonać na lokalizacjach Zamawiającego? Czy w innych dodatkowych 
lokalizacjach, odpłatnych? Czy po stronie Wykonawcy będzie leżeć również wyszukanie takich 
miejsc i ich opłacenie? Jeśli tak to na jaki okres i jak często? Ile razy w przeciągu trwania całej 
inwestycji?  

Wyjaśnienie: Banery reklamowe należy zamontować na płotach i innych przeznaczonych do tego 
miejscach, które będą „należeć” do Zamawiającego (chodzi o płoty i ogrodzenia zabezpieczające 
teren Inwestycji). Oznacza to, że Wykonawca nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tytułu 
wynajęcia powierzchni reklamowej. Dokładne lokalizacje zostaną wskazane przez 
Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą. 

5) Banery reklamowe 90 sztuk: 

• Czy konstrukcja, o której mowa ma być trwale związana z gruntem? Czy ma być mobilna, wykonana 
z dodatkowym obciążeniem by nie zagrażała ruchowi i życiu? Czy miejsce ich posadowienia należeć 
będzie do Zamawiającego czy Wykonawca będzie musiał je posadowić we własnym zakresie i 
opłacić te miejsca? Jeśli tak to na jaki czasookres? Konstrukcja winna zostać opisana szczegółowo 
aby jej oszacowanie i późniejsze wykonanie nie budziło wątpliwości.  

Wyjaśnienie: Konstrukcja trójścienna ma być mobilna tzn. ma być umożliwiona zmiana jej 
lokalizacji w koniecznych przypadkach. Zgodnie z zapisami projektu umowy §1 ust.5 to 
Wykonawca przedstawi projekt konstrukcji mobilnych, a także odpowiada za zapewnienie 
odpowiedniej jakości, w szczególności: ich trwałości, estetyki, stabilności i bezpieczeństwa 
konstrukcji. 



 
 

 

Dokładne lokalizacje konstrukcji trójściennych zostaną wskazane przez Zamawiającego we 
współpracy z Wykonawcą. Zgodnie z zapisami projektu umowy §1 ust.17 w przypadku, gdyby do 
należytego wykonania Umowy konieczne byłoby uzyskania zgody, decyzji, zezwoleń podmiotów 
trzecich, w tym organów administracyjnych, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem oraz uzyska, w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego, stosowne decyzje lub zezwolenia. 

 

Pytanie nr 2 z dnia 31 marca 2020 r. wraz z Wyjaśnieniem Zamawiającego: 

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie kto załatwia formalności z miejscami prezentacji? Kto załatwia 
zgody i pozwolenia? 

Wyjaśnienie: Dokładne lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego we współpracy z 
Wykonawcą. Zgodnie z zapisami projektu umowy §1 ust.17 w przypadku, gdyby do należytego 
wykonania Umowy konieczne byłoby uzyskania zgody, decyzji, zezwoleń podmiotów trzecich, w 
tym organów administracyjnych, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem oraz uzyska, w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego, stosowne decyzje lub zezwolenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy poprzez stronę www.pim.poznan.pl 

2. a/a 

 

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 884 20 16 artur.pieczykolan@pim.poznan.pl 
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