
Czechowice–Dziedzice, dnia 12.03.2012 r. 
 
 
 
 

ZMIANA SIWZ NR 2 
 
 

Uczestnicy postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr 14/FS/2012 – przetargu nieograniczonego na usługi: 

   Kontrakt XIII - Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” 

 
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zamawiający modyfikuje SIWZ (IDW) 
następująco: 
 
 
ZAMIAST w SIWZ część I - IDW, pkt. 4 tiret 2 
 
Działania informacyjne i promocyjne polegać będą, w szczególności na: 
‐ zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych, 
‐ zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic pamiątkowych, 
‐ opracowaniu materiałów prasowych (współpracy z mediami lokalnymi o zasięgu wojewódzkim: 
prasa, radio), 
‐ przygotowaniu i opracowaniu materiałów informacyjno‐promocyjnych (broszury informacyjne), 
‐ wykonaniu tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do oznakowania np. wyposażenia 
biurowego, sprzętu komputerowego itp. w Jednostce Realizującej Projekt, 
‐ organizacji konferencji prasowych (2 konferencji tematycznych), 
‐ opracowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promujących Projekt (kubki, „smycze” na klucz, 
koszulki z bawełny). 
 
 
POWINNO BYĆ w SIWZ część I - IDW, pkt. 4 tiret 2 
 
Działania informacyjne i promocyjne polegać będą, w szczególności na: 
‐ zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych, 
‐ zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic pamiątkowych, 
‐ opracowaniu materiałów prasowych (współpracy z mediami lokalnymi o maksymalnym zasięgu 
wojewódzkim: prasa, radio), 
‐ przygotowaniu i opracowaniu materiałów informacyjno‐promocyjnych (broszury informacyjne), 
‐ wykonaniu tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do oznakowania np. wyposażenia 
biurowego, sprzętu komputerowego itp. w Jednostce Realizującej Projekt, 
‐ organizacji konferencji prasowych (2 konferencji tematycznych), 
‐ opracowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promujących Projekt (kubki, „smycze” na klucz, 
koszulki z bawełny). 
  



ZAMIAST w SIWZ część III - OPZ, pkt. 4.4 ppkt 3) tiret 1 
 
Zadanie to polega na współpracy z mediami lokalnymi o zasięgu wojewódzkim: prasa, radio. 
Zadanie to będzie obejmować współpracę z mediami w zakresie bieżącego informowania 
społeczeństwa o postępach w realizacji Projektu, możliwych utrudnieniach, korzyściach oraz źródłach 
finansowania. Ponadto, do zadań Wykonawcy należeć będzie gromadzenie, archiwizowanie oraz 
bieżące przekazywanie Zamawiającemu, w postaci cyfrowej (CD lub DVD) i papierowej, notatek 
prasowych oraz informacji o opublikowanych przez Wykonawcę materiałach związanych z Projektem. 
Na publikacjach w wersji elektronicznej na pierwszej stronie/pierwszym widocznym ekranie/oknie 
powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na 
nośniku danych powinno znaleźć się oznaczenie zgodne z wariantem podstawowym tj. logo POIiŚ, 
flaga Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu 
Spójności, opcjonalnie: hasło określone dla POIiŚ, logo beneficjenta, logo podmiotu upoważnionego, 
logo instytucji, herb JST, informacja o współfinansowaniu projektu. 
W przypadku nośników takich jak CD oraz DVD oznaczenie w wariancie minimalnym powinno 
znaleźć się również na okładce/wierzchniej stronie. 
 
POWINNO BYĆ w SIWZ część III - OPZ, pkt. 4.4 ppkt 3) tiret 1 
 
Zadanie to polega na współpracy z mediami lokalnymi – prasa, radio (minimalny zasięg mediów 
winien być lokalny – gmina Czechowice-Dziedzice, a maksymalny zasięg mediów może być 
zasięgiem wojewódzkim). 
Zadanie to będzie obejmować współpracę z mediami w zakresie bieżącego informowania 
społeczeństwa o postępach w realizacji Projektu, możliwych utrudnieniach, korzyściach oraz źródłach 
finansowania. Ponadto, do zadań Wykonawcy należeć będzie gromadzenie, archiwizowanie oraz 
bieżące przekazywanie Zamawiającemu, w postaci cyfrowej (CD lub DVD) i papierowej, notatek 
prasowych oraz informacji o opublikowanych przez Wykonawcę materiałach związanych z Projektem. 
Na publikacjach w wersji elektronicznej na pierwszej stronie/pierwszym widocznym ekranie/oknie 
powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na 
nośniku danych powinno znaleźć się oznaczenie zgodne z wariantem podstawowym tj. logo POIiŚ, 
flaga Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu 
Spójności, opcjonalnie: hasło określone dla POIiŚ, logo beneficjenta, logo podmiotu upoważnionego, 
logo instytucji, herb JST, informacja o współfinansowaniu projektu. 
W przypadku nośników takich jak CD oraz DVD oznaczenie w wariancie minimalnym powinno 
znaleźć się również na okładce/wierzchniej stronie. 
 
ZAMIAST w SIWZ część I - IDW, pkt. 16.1 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 
2, (sekretariat I piętro) w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  14.03.2012r. do godz.  12:00 
 
POWINNO BYĆ w SIWZ część I - IDW, pkt. 16.1 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 
2, (sekretariat I piętro) w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  16.03.2012r. do godz.  12:00 
 
ZAMIAST w SIWZ część I - IDW, pkt. 16.2 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco: 
 



Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul Szarych Szeregów 2 

43-502 Czechowice-Dziedzice 
 

Oferta w postępowaniu na usługi Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu „Regulacja 
gospodarki wodno- ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. 

 
Nie otwierać przed dniem: 14.03.2012r. godz. 12:30 

 

POWINNO BYĆ w SIWZ część I - IDW, pkt. 16.2 
 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco: 
 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul Szarych Szeregów 2 

43-502 Czechowice-Dziedzice 
 

Oferta w postępowaniu na usługi Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu „Regulacja 
gospodarki wodno- ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. 

 
Nie otwierać przed dniem: 16.03.2012r. godz. 12:30 

 
ZAMIAST w SIWZ część I - IDW, pkt. 18 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych 
Szeregów 2; ( sala konferencyjna – parter) 
 

W dniu 14.03.2012r. o godz.  12:30 
 

POWINNO BYĆ w SIWZ część I - IDW, pkt. 18 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych 
Szeregów 2; ( sala konferencyjna – parter) 
 

W dniu 16.03.2012r. o godz.  12:30 
 

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ. 


