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Warszawa, 2020-06-23 

 
WZ.270.146.2020 
2020-14197 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę realizacji spotów edukacyjno-
informacyjnych dotyczących Internetowego Konta Pacjenta oraz e-usług (e-recepta, e-skierowanie, 
e-wizyta) w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", nr sprawy: WZ.270.146.2020. 

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

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela 

odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: 

Czy zakładają Państwo jakiś deadline do którego wybiorą Państwo najlepszą ofertę? Znajomość tej daty 

pozwoliłaby na precyzyjne zaplanowanie prac nad projektem. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na wyznaczony termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie 

podejmował wszystkie kroki w przedmiotowym postępowaniu bez zbędnej zwłoki z uwzględnieniem 

terminów ustawowych.  

Pytanie 2  

Czy potrzebują Państwo także przeformatowań w kontekście social media 9:16?  
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający potwierdza, że - zgodnie z punktem 2.7. Opisu Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia – dotyczy każdego ze spotów oddzielnie 

– (w plikach o wysokiej jakości) na płycie DVD i przenośnym dysku zewnętrznym (pendrive). Przekazane 

nośniki muszą zawierać pliki w wersjach umożliwiających ich późniejszą edycję oraz emisję w radiu, 

telewizji, kinie i Internecie. 

Pytanie 3 

Czy w ofertach można zaproponować więcej niż jednego reżysera?  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na fakt, że spoty będące przedmiotem zamówienia mają stanowić 

jedną całość i być spójne w warstwie artystycznej i kreacyjnej nie dopuszcza zaproponowania przez 

Wykonawcę więcej niż jednego reżysera.  

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum e- Zdrowia  

 

(-) Wiktor Rynowiecki 

Dyrektor Pionu Architektury i Usług 

e-Zdrowia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Filipiak Danuta 


