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BPKO-350-8/17 Warszawa, 21 marca 2017 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Numer sprawy: BPKO-350-8/17 

 

Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi 

kompleksowego monitorowania mediów.   

 

 

ODPOWIEDZI 

na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów.   

 

 
(Podstawa prawna art. 38 ust. 1, 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.). 

 

W związku z nadesłanymi 20 i 21 marca 2017 r. pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia z 16 marca 2017 r., w ww. postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela 

następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie 1. – dot. SIWZ I §. 1.1 

Czy w ramach Internetu Zamawiający ma na myśli portale internetowe czy media społecznościowe również? 

Odpowiedź 1:  

W ramach Internetu Zamawiający ma na myśli portale internetowe. 

 

Pytanie 2 – dot.  SIWZ XVI §16.1.2 

Czy w sytuacji gdy lista mediów monitorowanych przez wykonawcę jest większa niż 700, wykonawca ma 

możliwość załączenia całości czy istnieje konieczność zawężenia się do 700? 

Odpowiedź 2:  

Wykonawca może dołączyć całość monitorowanych mediów, z tym że Zamawiający będzie punktował 

nie więcej niż 700 zaoferowanych mediów. 

 

Pytanie 3 – dot.  SIWZ XVI §16.1.3 

Co zamawiający rozumie przez „stenogramy”? Czy Zamawiający ma skonkretyzowane w jaki sposób takie 

stenogramy mają być tworzone oraz czy dopuszcza ich automatycznie tworzenie przez system? 

Odpowiedź 3:  

Chodzi o zapis materiału radiowego lub telewizyjnego sporządzony tak, by był czytelny i adekwatny do 

materiału wyjściowego. 

 

Pytanie 4 – dot.  Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia §9:  

Czy format mp3 jest jedynym dopuszczalnym formatem do odtwarzania nagrań audio? Czy zamawiający 

dopuszcza inny format do odsłuchu plików audio, z którego nie wymaga instalacji dodatkowego 

oprogramowania? 

Odpowiedź 4:  

Tak, to jest jedyny dopuszczalny format do odtwarzania nagrań audio.  
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Pytanie 5. – dot.  Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia §12:  

Co Zamawiający rozumie przez „Czas reakcji na sytuacje krytyczne [...] nie powinien przekraczać 30 minut od 

powiadomienia przez zamawiającego”. Czy jest to czas reakcji w godzinach roboczych czy może chodzi 

o wsparcie całodobowe, co za tym idzie w nocy też? 

Odpowiedź 5: 

Jest to czas reakcji w godzinach roboczych. 

 

Pytanie 6: – dot.  Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia §17: 

1. Na czym ma polegać „możliwość tworzenia, modyfikowania i usuwania adresów IP użytkowników 

końcowych oraz elementów ich uwierzytelniających (nazwa i hasło). Prośba o interpretację tego zapisu. 

Odpowiedź 6/1:  

Chodzi o możliwość  dodawania lub skreślania z listy użytkowników. 

 

2. Na czym ma polegać „modyfikacja zbioru słów kluczowych i tematów”. Takie działanie jest naszym „know 

how”. Taka modyfikacja w trakcie trwania umowy jest oczywiście możliwa ale powinna być wykonywana 

przez naszych specjalistów. Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego punktu? 

Odpowiedź 6/2:  

Zbiorem są np. imiona i nazwiska senatorów, a więc w przypadku wyboru nowych senatorów, trzeba będzie 

zmienić słowa kluczowe.  

 

Pytanie 7: 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego „na świadczenie usługi kompleksowego 

monitoringu mediów”, mam zapytanie odnośnie wymagania dotyczącego wadium. Czy wystarczy załączona 

przez nas polisa ubezpieczeniowa, którą dołączylibyśmy do oferty, czy mimo tego jesteśmy zobowiązani wnieść 

wadium?  

Odpowiedź 7:  

Polisa nie dotyczy wadium, tylko ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

W związku z tym – jeżeli będziecie Państwo składać ofertę - zobowiązani jesteście wnieść wadium.  

 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 

Wykonawców i w związku z ich udzieleniem nie ulega zmianie treść SIWZ, termin składania ofert i ogłoszenie 

o zamówieniu. 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 


