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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 21 lipca 2017 r.
Pytanie nr 1:
W zakresie skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę
nasuwa się następujące pytanie. Czy przez postanowienie § 2 ust. 6 IPU w przypadku, w którym
o wykonanie przedmiotu umowy ubiega się konsorcjum złożone z dwóch podmiotów, Zamawiający
wymaga skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia po dwie (2) osoby z każdego z podmiotów,
czy też ta proporcja może wyglądać np. 3:1, lub czy dopuszczalnym jest skierowanie wszystkich
czterech osób spośród osób zatrudnionych u jednego z podmiotów?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt II.2.9) Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 7c załącznika nr 10 do ogłoszenia
o zamówieniu – „Szczegółowe informacje dot. zamówienia, którego przedmiotem jest „opracowanie
koncepcji, zakup mediów i realizacja ogólnopolskiej kampanii promującej efekty wdrażania programów
Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, Zamawiający, w ramach
ww. kryterium selekcji, przyznawał wykonawcom, w oparciu o składane oświadczenie, sporządzone
zgodnie z załącznikiem nr 12 do ogłoszenia o zamówieniu, punkty za skierowanie do realizacji
przedmiotowego zamówienia 4 osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
Zamawiający podkreśla, że do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczych wykonawców, a zatem bez
znaczenia pozostaje fakt, który z konsorcjantów i w jakiej liczbie skieruje do realizacji zamówienia
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 2:
Czy osoba, o której mowa w SOPZ punkt 4 lit. D oraz osoba, o której mowa w IPU w § 8 ust. 1, muszą
zostać wyznaczone spośród 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa w § 2 ust. 6
IPU, czy też mogą to być osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy, także na podstawie
innych rodzajów stosunków prawnych?
Odpowiedź: Zamawiający, w pkt II.2.9) Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 7c załącznika nr 10 do
ogłoszenia o zamówieniu, przyznawał, w oparciu o składane oświadczenie, sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 12 do ogłoszenia o zamówieniu, punkty tym wykonawcom, którzy skierują do
realizacji przedmiotowego zamówienia 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W związku
z powyższym Wykonawca może wskazać, spośród 4 osób dedykowanych do realizacji
przedmiotowego zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę, osoby, o których mowa w pkt 4 lit. d
SOPZ oraz w § 8 ust. 1 IPU, bądź może wskazać inne osoby, które będą uczestniczyły w realizacji
przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 3:
Czy na tym etapie projekty powinny być złożone krojem Founders Grotesk używanym w identyfikacji?
Jeśli tak to prosimy o udostępnienie całej księgi identyfikacji wizualnej oraz tego kroju. Czy mogą
Państwo dostarczyć logo Funduszy w postaci wektorowej?
Odpowiedź:
Projekty złożone w ofercie mają być poglądowe, zatem Wykonawca nie musi korzystać z logotypów
w postaci wektorowej.
Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.
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