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Warszawa, dnia 10/07/2018 

ZZP.ZP.100/18.507.18 

      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:   

Jaką powierzchnię należy wycenić w ofercie ? Jest wskazane że będzie to od 1/2 strony do 2 stron. Jaką więc 
powierzchnię wycenić ? 

Odpowiedź 1:  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Szopz) Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych 
o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach. Części 1-5 Wymagania Zamawiającego dotyczące 
zapewnienia powierzchni do publikacji artykułów.  Pkt 4. Format artykułów w formie drukowanej: minimum ½ 
strony, maksimum 2 strony dziennika lub czasopisma  

Pytanie 2:   

Jaka przewidywana jest ilość publikacji łącznie jako pakietu w gazetach lokalnych ? 

Odpowiedź 2:  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Szopz) Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych 
o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach. Części 1-5 Dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił publikację artykułów w czasopismach o zasięgu lokalnym:  
a. Minimum 25 tytułach o łącznym nakładzie minimum 250 000 egz., przy czym nakład jednego czasopisma nie 
może być niższy niż 5 000 egz.  
b. Ukazujących się w sumie na terenie wszystkich 16 województw c. Mających charakter opiniotwórczy d. 
Płatnych   
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Pytanie 3:   

Odnośnie gazety branżowej - ma być wyceniona jedna gazeta branżowa czy więcej ? - nie jest to określone i I 
spostrzeżenie - zaliczenie do jednej oferty cenowej tygodników i dzienników jest bardzo nieprecyzyjne. 
Tygodniki są gazetami lokalnymi, ukazującymi się w granicach powiatu a dzienniki obejmują całe województwo. 
Porównanie tych dwóch segmentów prasowych łamie rzetelność wyceny. 

Odpowiedź 3:  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Szopz) Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych 
o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach. Części 1-5 IV Wymagania Zamawiającego dotyczące 
publikacji artykułów prasowych: Dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym. 

Pytanie 4:   

Chciałabym się dowiedzieć czy występując jako biuro reklamy dwóch tytułów – tygodników możemy roz. IV pkt 
2 ppkt 2.3 traktować jako 3 kampanie zrealizowane w obu tytułach? Czy wykonanie tych kampanii jest 
warunkiem koniecznym? 

Odpowiedź 4:  

Tak. 

Pytanie 5:   

Czy musimy dołączać zaświadczenia o niezaleganiu już przy składani oferty, czy wystarczą podpisane 
oświadczenia o niezaleganiu? 

Odpowiedź 5:  

Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w SIWZ 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. 

Pytanie 6:   

W którym miejscu w ofercie – część I należy podać dane o nakładzie oraz tytuły w jakich będą zamieszczone 
publikacje. 

Odpowiedź 6:  

Prosimy o napisanie tego w kolejnym wersie.  

Pytanie 7:   

Zamawiający wymaga w punkcie IV dokumentu określającego sposób realizacji części 3: Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca zapewnił publikację artykułów w czasopismach o zasięgu lokalnym: 

a. Minimum 25 tytułach o łącznym nakładzie minimum 250 000 egz., przy czym 

nakład jednego czasopisma nie może być niższy niż 5 000 egz. 

b. Ukazujących się w sumie na terenie wszystkich 16 województw 
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c. Mających charakter opiniotwórczy 

d. Płatnych  

Jednocześnie w tym samym dokumencie w punkcie VI.1.2 wymaga: „Zamawiający zakłada publikację artykułów 
prasowych od lipca do listopada 2018 roku w następującej ilości od 10 do 15 w dziennikach lub tygodnikach o 
zasięgu lokalnym” 

Czy to oznacza, że każdy z tych 10 do 15 artykułów ma się ukazać w wymaganych 25 tytułach o łącznym 
nakładzie 250 000 egz. obejmujących 16 województw? 

Czy w takim razie kwotę za publikację 1 artykułu należy wpisać za łączną publikację w 25 tytułach? 

Odpowiedź 7:  

Dopuszczamy możliwość, aby ten sam jeden artykuł został opublikowany w kilku tytułach, które się ukazują na 
różnym obszarze. Publikacje powinny się ukazać w minimum 25 tytułach.  
W każdym tytule powinno się ukazać od 10 do 15 publikacji.  

 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert  w niniejszym postępowaniu  

do: 17.07.2018 r. do godziny 10:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 17.07.2018 r. o godz. 11:00 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


