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Warszawa, dnia 10/04/2018 r. 

 

ZZP.ZP.53/18.218.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie 

kampanii reklamowej w Internecie i na portalu społecznościowym Facebook, 

utworzenie i uruchomienie na portalu www.twojakrew.pl formularza zgłoszeniowego 

oraz prowadzenie, administrowanie i obsługa ww. elementów. Znak sprawy: ZZP-53/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

„Czy Zamawiający określił max. budżet jaki planuje przeznaczyć na realizację tego 

projektu?” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 487 804,88- zł. 

 

Pytanie 2 

„Jaki czas prowadzenia Fanpage’a mamy uwzględnić w wycenie? Od maja? Do końca 

roku?” 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prowadzić Fanpage w okresie zgodnie ze złożoną 

ofertą i do 31 grudnia 2018 r. 

 

Pytanie 3 

„Czy jedynym wiążącym KPI odnośnie Facebooka i kampanii mediowej w tym kanale jest 

zasięg na poziomie 85 000?” 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający utrzymuje zapis, zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

„docelowy zasięg na FB: 85 000”. 
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Pytanie 4 

„Administrowanie, prowadzenie i obsługa strony internetowej www.twojakrew.pl – od maja do 

końca roku 2018?” 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prowadzić stronę internetową w okresie zgodnie 

ze złożoną ofertą i do 31 grudnia 2018 r. 

 

Pytanie 5 

„Administrowanie, prowadzenie i obsługa aplikacji internetowej „Trasa Czerwonej Nitki”– od 

maja do końca roku 2018? Jakie zadania mieszczą się w tej pozycji?” 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prowadzić stworzoną aplikację internetową 

„Trasa Czerwonej Nitki” w okresie ze złożoną ofertą i do 31 grudnia 2018 r. Dzięki aplikacji 

na stronie internetowej www.twojakrew.pl ma być dostępny system głosowania, pozwalający 

za pomocą mechanizmu „GŁOSUJ” na oddanie głosu na jedno wybrane miasto z pary 

dwóch miast, z uwzględnieniem mechanizmu geolokalizacji internauty w danym regionie (po 

wyrażeniu zgody). Internauta może: 

•  oddać głos na wybraną lokalizację raz dziennie, 

•  śledzić aktualną liczbę głosów oddaną na wybrany region,  

•  zobaczyć ranking miast 

•  zaprosić znajomych do głosowania 

•  publikować w mediach społecznościowych link do głosowania.  

Głosowanie na każdą z par miast trwa 1 miesiąc, natomiast na 3 miasta, które uzyskały 

największą liczbę głosów 2 tygodnie. 

 

Pytanie 6 

„Administrowanie, prowadzenie i obsługa aplikacji internetowej „Łączy nas czerwona nitka” – 

od maja do końca roku 2018? Jakie zadania mieszczą się w tej pozycji?” 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prowadzić stworzoną aplikację „Łączy nas 

czerwona nitka” w okresie ze złożoną ofertą i do 31 grudnia 2018 r. Aplikacja ma być 

dostępna na Fanpage kampanii pod adresem: facebook/twojakrewmojezycie/czerwonanitka 

Aplikacja pozwala na zmianę/oznaczenie zdjęcia użytkownika, tak, aby było powiązane 

graficznie z kampanią, w postaci elementów z czerwonej nitki, takich jak: wąsy, włosy, 

okulary, kropelka, kapelusz, serce, muszka. Użytkownicy dzięki tej aplikacji będą mieli 

możliwość zademonstrować swoje poparcie dla idei Honorowego Krwiodawstwa. Aby 

skorzystać z aplikacji, użytkownik musi polubić stronę kampanii. 

 

Pytanie 7 

„Kampania reklamowa w Internecie – „miesięczne natężenie kampanii – 14 mln odsłon” – to 

KPI dla całej kampanii? Czy kampania ma trwać od maja do końca roku?” 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prowadzić kampanię w internecie w okresie 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy do 30 września 2018 r. Zamawiający utrzymuje zapis, 
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zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „miesięczne natężenie kampanii – 

14 mln odsłon”.  

 
Pytanie 8 

„Jakich dodatkowych treści Zamawiający oczekuje na etapie przetargu – propozycji kampanii 

reklamowej na Facebooku?” 

 

Odpowiedź 8 

Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest przygotować propozycje dotarcia do 

potencjalnych odbiorców, propozycja powinna składać się z co najmniej kilku uzasadnionych 

przez Wykonawcę elementów. 

 

Pytanie 9 

„Jednym z kryteriów oceny jest cena – co Zamawiający rozumie przez termin realizacji 

zamówienia? Co miałoby być dowiezione do 21,25 lub 31 maja?” 

 

Odpowiedź 9 

Terminy rozpoczęcia poszczególnych działań zostały szczegółowo określone w 

dokumentacji przetargowej, tj.: SIWZ, OPZ i OWU. 

 

Pytanie 10 

„Czy gdy podmiotem ubiegającym się o realizację zamówienia jest spółka cywilna to JEDZ 

muszą wypełnić obaj wspólnicy osobno czy wypełniany jest na spółkę?” 

 

Odpowiedź 10 

JEDZ, w przypadku spółki cywilnej, powinien zostać złożony przez wspólników spółki 

cywilnej, a nie przez spółkę. W świetle powyższego, wykonawcą w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, mogą być tylko wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama 

spółka. 

 

Pytanie 11 

„Czy dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy określone w pkt 

IV ust. 1.2-1.6 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą czy Zamawiający będzie wzywał do ich 

dostarczenia po ocenie ofert (pkt IV ust. 13/14 oraz wg pkt XI ust. 2)?” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający informuje, iż oświadczenia, o których mowa w rozdziale IV w pkt 1.6., 1.7., 1.8., 

wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Pożądane jest w celu przyśpieszenia 

procedury przetargowej, aby pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale 

Wykonawca złożył wraz z ofertą na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f ustawy 

Pzp., o którym mowa w rozdz. XI pkt 4 SIWZ jednak nie jest to bezwzględnie konieczne. 

 

Pytanie 12 

„W pkt VI  jest mowa o ty, iż punkty podczas oceny oferty przyznawane są również w 

zależności od terminu realizacji zamówienia (wskazane 3 daty majowe) – natomiast w SOPZ 

m.in. mowa o tym, iż działania na FB mają być prowadzone do końca roku 2018,  kampania 

banerowa do 30 września 2018 roku – prosimy zatem o wyjaśnienie czego dotyczy termin 
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majowy podlegający ocenie.” 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający informuje, że w SIWZ w pkt VI, ust.2.2 Wartość punktowa w kryterium nr. 2 

termin realizacji zamówienia, wskazano możliwe terminy rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

tj. najszybszy termin, od którego Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia działań 

internetowych. Natomiast terminy, o których mowa w SOPZ odnoszą się do realizacji działań 

internetowych. 

 

Pytanie 13 

„W SOPZ w pkt I ust 2 mowa o docelowym zasięgu na FB – czy ma to być zasięg 

miesięczny fanpage’a, zasięg posta czy jeszcze coś innego?” 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający informuje, że zgodnie z SOPZ docelowy zasięg na FB to 85 000 polubień. 

Wartość tę należy osiągnąć w terminie realizacji zamówienia.  

 

Pytanie 14 

„Czy Zamawiający zakłada konkretny budżet, który ma być przeznaczony na reklamę na 

Facebooku lub ile nowych fanów ma pozyskać Wykonawca?” 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na działania internetowe jest 

ogólna i obejmuje wszystkie działania internetowe w tym także reklamę na FB. Szacunkowa 

wartość zamówienia wynosi 487 804,88- zł. Ponadto Zamawiający informuje, że obecnie na 

FB ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” jest ponad 51 000 polubień. 

 

Pytanie 15 

„Na jakim silniku oparta jest strona kampanii (np. Wordpress, Joomla, autorski CMS)?” 

 

Odpowiedź 15 

Zamawiający informuje, że strona kampanii przygotowana jest na Wordpress. 
 

Pytanie 16 

„Czy Zamawiający precyzuje co ma zawierać wstępna propozycja kampanii reklamowej w 

serwisie FB (czy również propozycje graficzne, wskaźniki, harmonogram etc.) czy 

pozostawia to do dyspozycji Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź 16 

Zgodnie z SOPZ Wykonawca, na etapie składania oferty, zobowiązany jest do 

przygotowania wstępnej propozycji kampanii reklamowej zawierającej co najmniej kilka 

uzasadnionych przez Wykonawcę elementów.  

 

Pytanie 17 

„Zgodnie z SIWZ wyżej wymieniona koncepcja nie podlega ocenie?” 
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Odpowiedź 17 

Zamawiający informuje, że wstępna propozycja kampanii reklamowej, o której mowa w 

SIWZ, stanowi wymagania przedmiotowe do oferty i nie podlega ocenie. Zasady oceny ofert 

zostały szczegółowo określone w pkt VI SIWZ. 

 


