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Warszawa, 2019-06-19

WZP.270.115.2019
2019-12652

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.

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.
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem w trybie zapytania ofertowego
nr WZP.270.115.2019 na „Kompleksową realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na
internetowych portalach regionalnych, dotyczących produktów e-zdrowia realizowanych w ramach
projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy Udostępniania zasobów cyfrowych
o Zdarzeniach Medycznych” (P1)” zwracamy się z pytaniem:
w jaki sposób Wykonawca może przesłać do Zamawiającego pliki ze zdjęciami (jeżeli chodzi1)
o potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących fotoreportera) oraz artykuły (na potwierdzenie
doświadczenia dla dziennikarza)? Pytanie skierowane jest ze względu na duży rozmiar plików do
przesłania przy założeniach, że na potwierdzenie dla każdej z osób powyżej 5-letniego
doświadczenia (by móc otrzymać maksymalna ilość punktów). Zarówno zdjęcia jak i artykuły są
dużymi plikami i nawet po ich spakowaniu nadal będzie występować problem by je przesłać do
Zamawiającego.
w jaki sposób Wykonawca ma podpisać dokumenty do niniejszego postępowania czy w formie2)
tradycyjnej i zrobić skan dokumentów i wysłać do Państwa czy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym? W momencie podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
jaki sposób należy potwierdzić dokumenty (artykuły dziennikarza oraz zdjęcia fotoreportera „za
zgodność z oryginałem”?

Odpowiedź 1.1):
Zgodnie z pkt. 10 Zapytania ofertowego, oferty winny być przekazane na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Natomiast, zgodnie z pkt. 11 Zapytania ofertowego, ofertę
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należy złożyć: w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl lub na adres skrytki ePUAP:
/csiozgovpl/SkrytkaESP.
W przypadku trudności z przesłaniem wraz z ofertą któregokolwiek pliku, stanowiącego załącznik do
oferty np. pliku ze zdjęciami na wskazany wyżej adres mailowy lub skrytkę ePUAP, Zamawiający
dopuszcza możliwość przesłania wraz z ofertą np. linku do strony internetowej, lub serwera z którego
Zamawiający będzie mógł pobrać złożone przez Wykonawcę dokumenty.

Odpowiedź 1.2):
Zgodnie z pkt. 13.1) Zapytania ofertowego, Wykonawca winien przesłać wypełniony i podpisany
formularz oferty. Zamawiający informuje, iż może to być podpis w formie tradycyjnej tzn. dokument
podpisany i przesłany w postaci skanu lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Obie formy są dopuszczalne i dotyczą wszystkich składanych dokumentów.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokument lub oświadczenia, może nastąpić przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub własnoręcznego podpisu na dokumencie i złożonego
w postaci skanu dokumentu. Obie formy są dopuszczalne.

Pytanie 2.
W opisie postępowania wymagane jest od wykonawcy „przygotowanie oraz publikacja na portalach
15 materiałów wideo o długości do 90 – 300 sekund każdy.
Pytanie 2.1
Jakiego rodzaju miałyby być te materiały wideo? Reportaże, wideo promocyjne, poradniki czy może
w formie instruktażowej?

Odpowiedź 2.1:
To powinny być krótkie wywiady, rozmowy z ekspertami lub osobami ze środowiska medycznego czy
też pacjentami.

Pytanie 2.2
Gdzie miałyby być kręcone?

Odpowiedź 2.2:
Materiały będą kręcone na terenie Polski w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie 2.3
Czy mają być z jakimś ekspertem?

Odpowiedź 2.3:
W razie potrzeby, tak.

Pytanie 2.4
Czy będą publikowane w ramach tych 50 publikacji czy jako oddzielne?

mailto:wzp@csioz.gov.pl


ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

3

Odpowiedź 2.4:
Przygotowane materiały wideo, mogą zostać wykorzystane jako uzupełnienie 50 publikacji opisanych
w OPZ, aczkolwiek materiały wideo, w razie potrzeby, mogą funkcjonować jako niezależne publikacje.

Pytanie 3.
Przez jaki okres mają być emitowane materiały na wybranych portalach.

Odpowiedź 3:
Zgodnie z punktem 4 OPZ, po publikacji, artykuł powinien być pozycjonowany na stronie głównej
przez minimum 7 dni.

Pytanie 4.
Na jakiej podstawie zostanie dokonany wybór portali, gdzie mają być emitowane materiały.

Odpowiedź 4:
Portale zostaną wskazane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
TOP5 z danego regionu, zgodnie z kryteriami opisanymi w OPZ.

Pytanie 5.
W jakiej formie mają być emitowane materiały czy w postaci VOD czy np. jako oddzielny materiał,
dostępny w postaci materiału filmowego i dostępny w sposób stał przez wymagany czas?

Odpowiedź 5:
Materiały powinny być emitowane jako oddzielny materiał filmowy dostępny przez wymagany czas
lub wewnątrz artykułu jako jego uzupełnienie.

Pytanie 6.
W opisie postępowania wymagane jest podanie „Top 5 portali, z każdego „podregionu” w Polsce,
według klasyfikacji NUTS (73 regiony https://pl.wikipedia.org/wiki/Podregion ), pod względem ilości
unikalnych użytkowników odwiedzających portal według badania Gemius Traffic 2018”. Jakiego
miesiąca ma dotyczyć raport?
Odpowiedź 6:
Raport ma dotyczyć ostatniego aktualnego miesiąca.

Pytanie 7.
Prosimy o potwierdzenie czy do emisji zostanie wybranych 50 portali czyli nie w każdym z regionów
odbędzie się emisja artykułu.

Odpowiedź 7:
Zamawiający potwierdza, iż nie we wszystkich portalach odbędzie się emisja artykułów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podregion


Pytanie 8.
W opisie postępowania wymagane jest: „Zapowiedzi powinny być podlinkowane i przenosić do
pełnych artykułów”. W jakiej formie powinny być zapowiedzi? Czy chodzi o posty na fanpage’ach
wydawcy? Jeżeli tak to czy to, że pozostaną na FB wystarczy jeżeli chodzi o okres realizacji działań
w Internecie?

Odpowiedź 8:
Mogą być to zapowiedzi na fanpage’ach wydawcy jak również zapowiedzi na portalu lub portalach
powiązanych z wydawcą.

Pytanie 9.
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert na dzień 25.06.2019

Odpowiedź 9:
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:
w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl1)
lub
na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP;2)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2019-06-24 do godziny 10:00;

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć:
w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl1)
lub
na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP;2)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2019-06-25 do godziny 10:00;

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Bartłomiej Wnuk
(podpis kierownika zamawiającego lub

osoby umocowanej)
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Sporządził: Banaś Tomasz


