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Znak:WZP-VI-ALU-271       Warszawa, dnia  24.02.2011 r. 
Nr spr. UD-VI-ZP/06/11 
 

Wszyscy uczestnicy 
post ępowania 

 
 
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na „wykonanie usługi 
zamieszczania w prasie reklam Urz ędu Dzielnicy Praga Południe m.st. 
Warszawy”  

. 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział 

Zamówień Publicznych działając w oparciu o art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień 
publicznych przedstawia poniŜej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

 
1. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia publikacji ogłoszeń we wszelkich 

dziennikach, czasopismach lokalnych i miesięcznikach spełniających warunek 
zasięgu, czy jedynie w tytułach naleŜących do Wykonawcy, wskazanych w treści 
oferty? 
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zapewnienia publikacji ogłoszeń jedynie w 
tytułach naleŜących do Wykonawcy wskazanych w treści oferty. 

 
2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem czasopismo? Czy spełni wymagania 

określone w SIWZ publikacja w dzienniku tj. druku periodycznym ukazującym się od 
poniedziałku do soboty? 
Odpowied ź: Czasopismo to publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk 
ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, 
posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a takŜe niezbyt 
często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i 
określoną tematykę, aczkolwiek mogący się róŜnić wersjami językowymi, mutacjami 
regionalnymi. Publikacja w dzienniku ukazującym się od poniedziałku do soboty 
spełnia wymagania określone w SIWZ. 
 

3. Zamawiający wskazuje w pkt 5 SIWZ, iŜ nie dopuszcza moŜliwości składania ofert 
częściowych. Czy wobec określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, Ŝe 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zamieszczaniu w 
czasopismach obejmujących swym zasięgiem terytorium miasta stołecznego 
Warszawy oraz czasopismach lokalnych i miesięcznikach, obejmujących swoim 
zasięgiem między innymi Dzielnicę Praga Południe m.st. Warszawy – informacji 
dotyczących lub związanych z działalnością Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy, Wykonawca ma zapewnić publikację ogłoszeń jednocześnie w 
dzienniku, tygodniku i miesięczniku, czy wystarczy jeden z tych periodyków? Czy  
wystarczającym jest zatem opublikowanie ogłoszeń w dzienniku spełniającym 
wymagania zasięgu terytorialnego określone powyŜej? 
Odpowied ź: Wystarczy jeden z periodyków. MoŜe to być dziennik spełniający 
wymagania zasięgu terytorialnego określone powyŜej. 


