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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW UMOWY RAMOWEJ 

Poznań, dnia 10.12.2021 r. 

 
Sygnatura postępowania: 1100/AW00/HS/KZ/2021/0000093609 
Sygnatura pisma: DL/LZ/KK/2021/2634 
 

 

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 

 

6. 

PYT: Zwracamy się z pytaniem dotyczącym wykazania doświadczenia sugerując się zapisem: „W zakresie 
Dyrektora strategicznego i Dyrektora kreatywnego warunek zostanie uznany za spełniony także w przypadku 
wskazania tej samej osoby w obu funkcjach i spełnienia przez tą osobę wszystkich warunków wyżej 
wymaganych dla obu funkcji”  

Czy w związku z tym zapisem, możliwe jest wykazanie jednej osoby, która była odpowiedzialna za stworzenie 
strategii kampanii a następnie nadzorowała realizację tej kampanii, w ramach jednego projektu, tym samym 
czy wykazanie jednej osoby i jednej kampanii będzie zgadzało się z Państwa wymogami? 

 

ODP: Zamawiający informuje, że w zakresie Dyrektora strategicznego i Dyrektora kreatywnego warunek 
zostanie uznany za spełniony także w przypadku wskazania tej samej osoby w obu funkcjach. Znaczącym dla 
Zamawiającego będzie spełnienie przez wskazaną osobę wszystkich warunków określonych w SWUR dla obu 
funkcji.  

Oznacza to, że możliwe jest wykazanie jednej osoby, która była odpowiedzialna za stworzenie strategii 
kampanii a następnie nadzorowała realizację tej kampanii, w ramach jednego projektu.  

 

7. 

PYT: Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie, czy mamy się sugerować zapisem w SWUR, gdzie w przypadku 
Dyrektora strategicznego, Dyrektora kreatywnego jest mowa o strategii i realizacji kampanii reklamowej na 
rynku ogólnopolskim, czy zapisem z załącznika nr 10., gdzie jest opis: posiada…. lat doświadczenia w okresie 
ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert na stanowisku Dyrektor Strategiczny - obejmującym tworzenie 
i opracowanie strategii reklamowych na rynku usług z branży: *  telekomunikacyjnej / energetycznej / 
ubezpieczeniowej / bankowej / finansowej.  

Czy wykazane w tym załączniku kampanie mają być z branży telekomunikacyjnej / energetycznej / 
ubezpieczeniowej / bankowej / finansowej., czy dotyczy to tylko ogólnego doświadczenia tej osoby w 
powyższych branżach a kampania ma spełniać wytyczne zapisane w SWUR? 

 

ODP: Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 10 do SWUR dotyczy kryterium Doświadczenie zespołu 
dedykowanego do obsługi Zamawiającego, które zostało opisane w pkt. 13.1. SWUR i na jego podstawie 
zostaną przyznane Wykonawcy pkt. w zakresie ww. kryterium. W tym załączniku należy wykazać się realizacją 
kampanii na rynku usług z branży telekomunikacyjnej lub energetycznej lub ubezpieczeniowej lub bankowej 
lub finansowej. 



ENEA S.A. 

ul. Górecka 1 

NIP 777 00 02 640 

REGON 630139960 

60-201 Poznań,  www.enea.pl  

 

 

Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000012483 Kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN 

 

 

Załącznikiem, który natomiast ma potwierdzić spełnienie warunków w zakresie osób zdolnych do 
wykonywania zamówienia, które zostały określone w pkt. 5.1.3. lit. b) SWUR jest Załącznik nr 9 do SWUR. W 
tym załączniku dla funkcji Dyrektora strategicznego i Dyrektora kreatywnego należy wykazać się realizacją 
kampanii na rynku ogólnopolskim dedykowanym do klienta indywidualnego wraz z egzekucją. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Warunków Umowy Ramowej w następującym 
zakresie: 

PRZED ZMIANĄ: 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

(…) 

Nr rachunku bankowego dla wpłaty wadium: 31 1020 1026 0000 1702 0238 9740 

 (…) 

7. WADIUM 

(…) 

7.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek 
bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert. 

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy właściwy do wpłaty wadium: 

Nr rachunku bankowego dla wpłaty wadium: 31 1020 1026 0000 1702 0238 9740 

(…) 

 

 

PO ZMIANIE: 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 

(…) 

Nr rachunku bankowego dla wpłaty wadium: 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 

 (…) 

7. WADIUM 

(…) 

7.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek 
bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert. 

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy właściwy do wpłaty wadium: 

Nr rachunku bankowego dla wpłaty wadium: 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 

(…) 
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Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWUR.  

Z poważaniem  

 

 

 

Otrzymują: 
Aa/ strona internetowa prowadzonego postępowania 
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