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Warszawa, dnia 05/07/2018 

ZZP.ZP.100/18.496.18 

      WYKONAWCY 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO 

ZAMAWIAJĄCEGO WPŁYNĘŁY PISEMNE ZAPYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: ZZP-100/18 NA „ZAPEWNIENIE, OPRACOWANIE I PUBLIKACJĘ 

TEKSTÓW PRASOWYCH O CHARAKTERZE ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH W MEDIACH. CZĘŚCI 1-5”  

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

Pytanie 1:   

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób będziecie Państwo mierzyć efektywność publikacji w prasie? 

Czy brany będzie pod uwagę nakład i czytelnictwo, czy tylko numer strony publikacji? 
 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający będzie ocenić nakład oraz numery strony. 

Pytanie 2:   

Pytanie dotyczące JEDZ. Czy konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego?  

Odpowiedź 2:  

Zamawiający ma obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Pytanie 3:   

Biorąc pod uwagę terminy wydawnicze pism [miesięczniki], proszę potwierdzić czy faktycznie kampania ma 
zostać zrealizowana do 30 listopada 2018 r. czy zakończenie ze względu na wymaganą, łączną liczbę publikacji 
vs. dostępne powierzchnie może zostać przesunięty w czasie? 
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Odpowiedź 3:  

Nie może być, fakturę musimy otrzymać najpóźniej do 14 grudnia 2018 roku, już po podpisanym wcześniej 
protokole odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony umowy. 

Pytanie 4:   

Każdy artykuł z części 1. musi pojawić się również online. Czy ta publikacja będzie wliczała się w publikacje 
internetowe z części 5?  

Odpowiedź 4:  

Nie.  

Pytanie 5:   

Część  2 - Czy jako odbiorcę agencji prasowych mamy traktować liczbę rekordów z bazy agencji, do której 
prowadzona jest dystrybucja? Czy wg. Państwa mają to być inne kryteria?  

Odpowiedź 5:  

Liczba realnych odbiorców depesz. 

Pytanie 6:   

W jakiej formie oczekują Państwo poświadczenia ile odbiorców ma dana agencja prasowa? 

Odpowiedź 6:  

Kopie umowy na odbiór płatny lub darmowy depesz. 

Pytanie 7:   

Jak  należy uzupełnić w ofercie roz. 3 część 1. pkt 2. "efektywność publikacji/nr str. publikacji. Jest tam miejsce 
tylko na podanie 1 tytułu, natomiast każdy z tytułów może podać inną stronę, na której ukaże się publikacja. 

Odpowiedź 7:  

Prosimy o napisanie tego w kolejnym wersie.  

Pytanie 8:   

W ofercie napisane jest, że wadium „nie dotyczy”, natomiast w SIWZ, roz. XIII pkt 3 pojawia się zapis o 
wadium. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 8:  

Jest to standardowy zapis SIWZ. 
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Pytanie 9:   

SIWZ, pkt XIV - w jakiej formie powinniśmy przedstawić informację o zabezpieczeniu. Nie jest to 
doprecyzowane w dok. Ogólne warunki umowy.  

Odpowiedź 9:  

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

Pytanie 10:   

Część 3 i 1 - czy w jednym tytule może pojawić się więcej niż jedna publikacja (każda o innej treści)? 

Odpowiedź 10:  

Tak 

Pytanie 11:   

Czy wszystkie artykuły muszą zostać opublikowane do 30 listopada. Czy zakontraktowane publikacje po tym 
terminie będą brane pod uwagę?  

Odpowiedź 11:  

Nie, fakturę musimy otrzymać najpóźniej do 14 grudnia 2018 roku, już po podpisanym wcześniej protokole 
odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony umowy. 

Pytanie 12:   

Co rozumiecie Państwo pod stwierdzeniem, że artykuły muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych?  

Odpowiedź 12:  

ZASADY OGÓLNE DLA PRASY DRUKOWANEJ, JAK I STRON INTERNETOWYCH: 

Język prosty do zrozumienia, w tekście zaspawane powinny być większe nagłówki 

ZASADY DLA STRON INTERNETOWYCH: 

Artykuły powinny być zamieszczone w oparciu o standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 

Np. 

·       W artykułach powinny być używany tekst alternatywny, dzięki któremu wszelkie elementy nietekstowe, 
umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki, ikony, wykresy, tabele itp. będą mogły 
być przetworzone przez oprogramowanie użytkownika i dostarczyć wszystkie konieczne informacje, 
jakie ze sobą niosą. 

·       W atrybucie powinien znaleźć się krótki opis szczegółów, jakie przedstawia ilustracja w zależności od 
kontekstu.  

·       Załączniki w formacie „pdf” muszą być rozpoznawalne przez syntezator mowy. 
·       Musi być możliwość powiększenia tekstu, nie tracąc przy tym na jej funkcjonalności i przejrzystości 
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Pytanie 13:   

W ZKDP podane są dane dotyczące tylko dwóch tytułów spełniających kryteria części 4 [prasa specjalistyczna] 
czy w tej sytuacji dopuszczają Państwo inne, nie będące w spisie ZKDP? Czy w tych tytułach [obecnych w 
ZKDP] ma pojawić się więcej artykułów?  

Odpowiedź 13:  

Może być inna forma udowodnienia nakładu, np. Umowa dystrybucyjna, umowa z drukarnia. 

Pytanie 14:   

Jak rozumiecie Państwo określenie "strona sąsiednia artykułu"? Czy chodzi o strony obok siebie,  
czy również stronę wcześniejszą/późniejszą? Jaki margines trzeba tutaj założyć? 

Odpowiedź 14:  

Strona obok. 

Pytanie 15:   

Proszę o doprecyzować, co rozumiecie Państwo przez określenie zapisane w wymaganiach wobec zamawiającego 
dotyczących artykułów prasowych, aby dziennik lub tygodnik prezentował tematykę związaną z ochroną zdrowia? 

Odpowiedź 15:  

 W każdym wydaniu co najmniej jeden tekst nt zdrowia/medycyny. 

Pytanie 16:   

1Paragraf 3, punkt 2. Ogólne warunki umowy. Czy dopuszczają Państwo doszczegółowienie wynagrodzenia – 
rezygnację z zaproponowanej uśrednionej kwoty - ze względu, że artykuły nie będą publikowane tylko w jednym 
tytule, dobierani będą w zależności od tematyki inni eksperci, których wynagrodzenia mogą się różnić, inny 
zakres infografik, etc.  

Odpowiedź 16:  

 Tak. 

Pytanie 17:   

Dokument „OFERTA” – w punkcie II w nawiasie podana jest inf., że należy podać wyłącznie nr jednej 
dowolnie wybranej części. Prośba o doprecyzowanie, czy w  sytuacji jeśli oferta ma być złożona na więcej niż 1 
część powinna być na kolejnym dokumencie, mimo że na dalszych stronach są wszystkie części oznaczone do 
wypełnienia?  

Odpowiedź 17:  

Należy podać wszystkie numery części, na które Wykonawca składa ofertę i wypełnić właściwe tabele cenowe - 
pkt III – w jednym dokumencie. 
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Pytanie 18:   

Prośba o dołączenie do dokumentów załącznika nr 3, który jest wymieniony w dokumencie Ogólne warunki 
umowy.  

Odpowiedź 18:  

Załącznik – zaznaczamy, że będzie on modyfikowany ze względu na potrzebę każdej umowy. 

Pytanie 19:   

W dok. Ogólne warunki umowy par.7. punkt 4 „inne materiały informacyjne i promocyjne” – proszę o 
potwierdzenie czy tu zawierają się również np. reklamy dużo formatowe?  

Cytuję zapis umowy, o którym jest mowa w pkt 17: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone co do czasu i miejsca korzystanie z utworów powstałych w związku 

z realizacją umowy na następujących  polach eksploatacji: 

4) wykorzystywania całości lub części utworów w materiałach wydawniczych, broszurach, ulotkach oraz w innych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych. 

Odpowiedź 19:  

Nie. 

 

 

 

 

 


