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Warszawa, 2019-06-24 

WZP.270.115.2019 
2019-12855 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Kompleksową realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na 

internetowych portalach regionalnych, dotyczącej produktów e-zdrowia realizowanych 

w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”, znak sprawy: WZP.270.115.2019. 

 

 

I. W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela 

odpowiedzi.  

 

Pytanie 1. 

OPZ – pkt 3. Proszę o doprecyzowanie definicji „portal internetowy” szczególnie w aspekcie spełnienia 

kryterium regionalności i lokalności. tzn. czy serwisy regionalne grup medialnych bądź portali 

ogólnopolskich takich portali jak np. Onet, WP, Interia, Gazeta.pl, Naszemiasto.pl, serwisy dzienników 

Polska Press Grupa spełniają kryterium lokalności/regionalności?  

Odpowiedź 1 : 

Przez internetowy portal lokalny, Zamawiający rozumie wszystkie lokalne portale, działające w obrębie 

danego miasta lub regionu, nie będące w domenie portali ogólnopolskich.    

 

Pytanie 2. 

OPZ - pkt 3 a. W badaniu Gemius nie występuje przyporządkowanie terytorialne użytkowników do 

NUTS, co powoduje brak możliwości wykonania takiego zestawienia, stąd też pytanie, czy zestawienie 

TOP 5 może być wskazane dla województw? 

Odpowiedź 2: 

Zestawienie TOP 5 wykonane dla województw ogranicza możliwość wyboru popularnych portali 

lokalnych w danym regionie, ze względu na mniejszy zasięg. Wykonawca powinien zdefiniować portale 

z każdego regionu według klasyfikacji NUTS, a następnie określić, które z nich są najpopularniejsze 

zgodnie z badaniem GEMIUS.  
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Pytanie 3 

OPZ- pkt 3b. Czy Zamawiający może przedstawić listę portali, z których będzie korzystać przy realizacji 

zamówienia? A jeśli nie, to czy dopuszcza, aby Wykonawca dołączył do oferty listę rekomendowanych 

portali, z których Zamawiający wybierze te na których nastąpią publikacje? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie rekomendacji dotyczących wyboru portali w których 

publikowane będą artykuły, jednakże rekomendacja ta nie będzie podlegała ocenie przy wyborze 

Wykonawcy.  

 

II. W związku z udzieleniem ww. odpowiedzi, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert 

w niżej wskazanym zakresie: 

 

Zapytanie ofertowe pkt 11 - Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert 

Dotychczasowy zapis 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP; 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2019-06-25 do godziny 10:00; 

Otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP; 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2019-06-27 do godziny 10:00; 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby umocowanej) 
 
Sporządził: wz. Aleksandra Pędzińska 
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