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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Poznań, dnia 29.11.2021 r. 

 
Sygnatura postępowania: 1100/AW00/HS/KZ/2021/0000093609 
Sygnatura pisma: DL/LZ/AC/2021/2474 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji 
Warunków Umowy Ramowej, zwanej dalej „SWUR” do postępowania publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

Wybór agencji wspierającej ENEA S.A. w obszarze obsługi reklamowej 

 

1. 

PYT: Ile agencji zostanie wyłonionych w przetargu?  

ODP: Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.10. lit a) SWUR, umowy ramowe zostaną zawarte z dwoma 
Wykonawcami, których oferty okażą się odpowiednio punktowo najkorzystniejsze na podstawie kryteriów 
oceny ofert w pkt 13 SWUR, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej Wykonawców. 

2. 

PYT: Czy zlecenia będą realizowane po wygranej w formie konkursu ofert na shortliście czy przydzielania prac 
do wybranego partnera? 

ODP: Zamawiający informuje, że w pkt. 25 SWUR oraz we wzorze umowy ramowej (załącznik nr 5 do SWUR) 
zostały szczegółowo opisane zasady udzielania zamówień wykonawczych. 

 

3. 

PYT: Jaki jest zakładany, całościowy budżet w okresie umowy? Kwoty kredytowe oraz wadium są dość wysokie, 
a przy wadium najczęściej otrzymujemy informację o prognozowanym budżecie w okresie współpracy na 
wyłączność. 

ODP: 

Zamawiający informuje iż z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną 

podpisane Umowy Ramowe na wartość 6 890 260,20 zł netto. Wskazane wynagrodzenie stanowi 

maksymalne łączne wynagrodzenie wszystkich Wykonawców, z którymi zostaną zawarte Umowy Ramowe.  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z pkt. 10.2. SWUR, podana przez Wykonawcę w 

ofercie cena służy jedynie do porównania i oceny ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych 

przez Wykonawców, z którymi  zostaną zawarte Umowy Ramowe.   

Zamawiający szacuje, że poszczególne pozycje cennikowe podane w Załączniku nr 1a do SWUR będą 

realizowane więcej niż jeden raz w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej, wobec tego łączna wartość z 

cennika, którą przedstawi Wykonawca w swojej Ofercie, nie będzie równoznaczna z wartością, na którą 

zostaną zawarte Umowy Ramowe.  

4. 

PYT: Czy na etapie postępowania są przewidziane zadania kreatywne [nie znalazłem takowych], czy też całość 
oceny oparte będzie o wycenę, nagrody i doświadczenie? 

ODP: Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umów ramowych, ocena 
ofert nastąpi wyłącznie na podstawie kryteriów opisanych w pkt 13 SWUR.  
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5. 

PYT: Ile agencji zamierzacie Państwo wybrać do umowy ramowej? 

ODP: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pod poz. nr 1. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWUR.  

 

Z poważaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
Aa/ strona internetowa prowadzonego postępowania 
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