
 

 
Warszawa, dnia 01/12/2017 

ZZP.ZP.232/17.1262.17 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 
 
dot. postępowania konkursowego znak: ZZP-232/17 na:  

Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat postaw prozdrowotnych 

Zadanie 2 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia zgłaszalności 

społeczeństwa na badania 

w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” Priorytetu I Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów” 

 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Organizatora 

Konkursu wpłynęły pisemne zapytania dotyczące postępowania konkursowego: ZZP-232/17 na: Zadanie 1 

Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 

Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa 

na badania w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” Priorytetu I Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów”. 

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

PYTANIE 1: 
Zamawiający w Rozdziale V w pkt 2 zawarł informację dot. kryterium oceny pracy konkursowej.  

Wykonawca wskazuje, iż kryteria oceny ofert winny być opisane precyzyjnie, tak aby Wykonawca miał możliwość 

weryfikacji przyznawanych punktów, jak również wiedział w momencie przystąpienia do postępowania w oparciu 

o jakie kryteria – podkryteria praca będzie oceniania. Nie wystarczy napisać: oryginalność 0 – 9 pkt, gdyż 

Wykonawca nie ma możliwości zapoznania się co zamawiający rozumiem pod pojęciem np. „oryginalności” i 

jakimi zasadami będzie kierował przy przyznawaniu punktów w zakresie od 0 – 9. Brak jednoznacznych zasad 

przyznawania punktów w każdym kryterium powoduje, iż punkty mogą być przyznawane na dowolności przez 

każdego członka komisji konkursowej w oparciu o dowolne i własne podkryterium. Wobec powyższego 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie każdego kryterium i dookreśleniu zasad przyznawania tzw. Małych 

punktów w przedziale 0 -9 pkt. Brak doprecyzowania na tym etapie kryteriów może spowodować nierówne 

traktowanie wykonawców i uczciwej konkurencji co ma bezpośredni wpływ na wynik postępowania. Wykonawca 

ma prawo wiedzieć na etapie wszczęcia postępowania jakimi kryteriami Zamawiający będzie kierował się przy 

ocenie Oferty. 

 
ODPOWIEDŹ 1 :  
Postępowanie realizowane jest w oparciu o Sąd Konkursowy, składający się z ekspertów z wieloletnim 

doświadczeniem z zakresu komunikacji i promocji. Ma to na celu wybór oferty najlepiej dopasowanej do 

oczekiwań Ministerstwa Zdrowia w kontekście promocji prewencji nowotworów. Do oceny każdej z prac 



 

konkursowych przyjęto szereg kategorii, których celem jest opisanie w/w oczekiwań w sposób pozwalający 

uczestnikom na dostarczenie wysokiej jakości kreatywnych prac, które stanowić będą podstawę do wdrożenia 

działań komunikacyjnych w kolejnych latach. Prace będą oceniane przez członków Sądu Konkursowego w 

oparciu o ich wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia kampanii promocyjno-edukacyjnych, public 

relations i social mediów. Wyniki konkursu opatrzone zostaną uzasadnieniem decyzji i wyboru w celu uzyskania 

przejrzystości przyznanych ocen. Jak wskazuje dokumentacja Konkursowa – prace konkursowe muszą zostać 

pozbawione wszelkich oznaczeń mogących wskazywać na jakikolwiek podmiot. Oferty konkursowe zostaną 

zakodowane w taki sposób, że Sąd Konkursowy nie będzie mógł się kierować przy wyborze subiektywnym 

postrzeganiem jakiegokolwiek podmiotu uczestniczącego w konkursie. 

 
PYTANIE 2:  
Czy Zamawiający w sytuacji gdy wybierze prace konkursową będzie przeprowadzał odrębne postępowania na 

wybór realizatorów koncepcji czy też Wykonawca, którego praca konkursowa zostanie wybrana będzie 

realizatorem wszystkich działań w latach 2018 – 2020. 

 
ODPOWIEDŹ 2:  
Wykonawca (jeden, dwóch lub trzech), którego praca konkursowa zostanie wybrana przekaże prawa do 

koncepcji na rzecz Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję, które elementy zostaną wykorzystane w 

ewentualnej dalszej komunikacji. Na te elementy przeprowadzone zostaną odrębne postępowania. 

 
PYTANIE 3:  
Czy Wykonawca, którego praca konkursowa zostanie wybrana, a Zamawiający będzie wszczynał postępowania 

na wybór realizator koncepcji,  Wykonawca którego została wybrana praca konkursowa może złożyć Ofertę czy 

też będzie podlegał wykluczeniu. 

 
ODPOWIEDŹ 3:  
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w przypadku, gdy będą przeprowadzane dalsze postępowania na 

poszczególne elementy zwycięskiej/zwycięskich koncepcji. 

 


