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    Wrocław, dnia 23.10.2015r. 
 
 
 Ldz.   313/2015          
      
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Usługa ekspozycji reklamy 

zewnętrznej na łącznie 60 nośnikach typu billboard i citylight dla potrzeb Opery 
Wrocławskiej” ZP/PN/18/15 

 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 
1232 oraz z 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
Pytania ułożone są według kolejności ich wpłynięcia do Zamawiającego. 

 
        Pytanie 1:  

Zwracam się z zapytaniem odnośnie szczegółów przetargu. Czy nośniki  typu billboard i 
citylight na których mają się znaleźć plakaty mają być wynajęte przez Wykonawcę w jakichś 
konkretnych lokalizacjach Wrocławia czy też lokalizacje są już z góry ustalone? Czy wynajem 
tych nośników leży po stronie Wykonawcy? 

 
       Odpowiedź na pytanie 1:  
        Nośniki  typu billboard i citylight na których mają się znaleźć plakaty, zgodnie z Opisem   

Przedmiotu Zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia mają znajdować się: 
        dla Części 1: na terenie miasta Wrocławia; 
        dla Części 2: na terenie miasta Wrocławia; 
        dla Części 3: na terenie miast Dolnego Śląska. 
        Zamawiający nie wskazuje i nie ustala konkretnych lokalizacji na terenie miasta/miast. 
        Wynajem lub inna podstawa dysponowania nośnikami leży po stronie Wykonawcy i  ma 

gwarantować realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisanymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i Wzorze Umowy wymaganiami Zamawiającego. 

          
         Pytanie 2: 
        Prosiłbym o wskazanie lub wyjaśnienie w jakich miastach Dolnego Śląska będzie miało miejsce 

wyklejenie i ekspozycja plakatów w formie bilbordów. 
        
        Odpowiedź na pytanie 2: 
        Zamawiający nie doprecyzowuje w jakich miastach ma mieć miejsce ekspozycja plakatów.  

Zgodnie z OPZ miasta te mają się znajdować w obrębie administracyjnym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
        Pytanie 3: 
          Czy dobrze interpretuję zapis par. 2 ust. 5 wzoru umowy, że to wykonawca jest zobowiązany 

do posiadania odpowiednich miejsc / powierzchni reklamowych? Jeśli tak, to jakie stawiacie im 
Państwo wymagania np. w zakresie usytuowania, oświetlenia, wykonania itp.? 

 
        Odpowiedź na pytanie 3: 

  Posiadanie lub inna forma dysponowania nośnikami i powierzchniami reklamowymi leży po 
stronie Wykonawcy i ma gwarantować realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisanymi 
w OPZ i Wzorze Umowy wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający nie precyzuje wymagań 
w zakresie ich oświetlenia i wykonania. W zakresie usytuowania odpowiednio dla danej części 
zamówienia nośniki mają znajdować się: 

  dla części I: na terenie miasta Wrocławia 
  dla części II: na terenie miasta Wrocławia 
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  dla części III: na terenie miast Dolnego Śląska 
  (Patrz odpowiedź na pyt. 1) 

        
        Pytanie 4: 
        Jakie wymagania stawiane są nośnikom reklamy zewnętrznej typu citylight? 
 
         Odpowiedź na pytanie 4: 
        Nośniki typu citylight zgodnie z OPZ mają mieć wymiary 120 x 180 cm 
 
 
II.….Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 
III.…W związku z charakterem zadanych pytań, Zamawiający nie zmienia  terminu składania ofert. 
 

 

 

Z poważaniem 

 

Karol Dutczak 
Pełnomocnik Dyrektora 
Opery Wrocławskiej 
 


