Warszawa, 14 czerwca 2019 r.
DAZ-SZP.262.24.2019

ZATWIERDZAM

Anna Grabowska
Zastępca Dyrektora
Działu Komunikacji i Promocji

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 16/19/PN) na usługę
elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł.
Działając

na

podstawie

art.

38

ust.

2

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu
12 i 13, czerwca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Mam pytania odnośnie przygotowania testowego dostępu do platformy monitoringowej dla
Państwa. Czy to nie będzie problem jeśli na podane do testu adresy mailowe wyślemy
zaproszenie wygenerowane z portalu - login dostępowy do platformy ustalają Państwo

samodzielnie klikając na wysłany link, który przekieruje Państwa bezpośrednio na platformę?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania linku z zaproszeniem do wygenerowania
loginu dostępowego na adres mailowy przetargi@ncbr.gov.pl, proszę w temacie przesyłanej
wiadomości powołać się na nr prowadzonego postępowania 16/19/PN oraz w Formularzu
ofertowym proszę dopisać sposób przekazania loginu.

PYTANIE 2
Z SIWZu wynika, że test odbędzie się między 3 a 5 dniem roboczym od terminu otwarcia ustawimy start usługi dla Państwa na 21 czerwca - chciałabym dopytać o powiadomienie sms
dla Państwa. Co dokładnie chcieliby Państwo otrzymywać w tej formie powiadomienia?
Wygodniejszą formą powiadomienia, którą stosujemy i która lepiej się sprawdzi przy tak
dużej ilości haseł do monitoringu jest powiadomienie mailowe, czy samo takie
powiadomienie mailowe wystarczy?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający będzie przeprowadzał testy w dniach 24-26 czerwca 2019 r. Zamawiający
wyjaśnia, że powiadomienia sms dotyczą 5-7 wybranych materiałów internetowych
i prasowych. Zgodnie z zapisami SOPZ wyniki z danego dnia będą przesyłane drogą
elektroniczną oraz sms-ową.

PYTANIE 3
Czy podczas trwania testu również życzą sobie Państwo również otrzymywać codziennie
newsletter z 5-7 wybranych materiałów internetowych i prasowych?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, że tak jest to niezbędne do oceny oferty.

PYTANIE 4
Nie mogę znaleźć załączników do umowy - nr. 3 lista monitorowanych mediów - jest to dla
nas istotne, czy mogłabym Panią prosić o przesłanie?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że Lista monitorowanych mediów jest przedkładana przez
oferentów.

PYTANIE 5
Mam wątpliwości związane z SIWZ Na stronie 23 w SIWZ (pkt 17.1) chciałem dopytać się
czy adresy do testów platformy na pewno są prawidłowe:
Adresy e-mail do testów:
manitoring1@ncbr.gov.pl;
manitoring2@ncbr.gov.pl;
manitoring3@ncbr.gov.pl;
Nr telefonu do testów: 724 583 536
Wskazane adresy e-mail oraz numer telefonu służyć będą jedynie do przeprowadzenia testów
i po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będą nieaktywne
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że rzeczywiście wkradł się błąd w adresach mail:
monitoring1@ncbr.gov.pl;
monitoring2@ncbr.gov.pl;
monitoring3@ncbr.gov.pl;

PYTANIE 6
Chciałem również zapytać się, jakie hasła mają być na platformie testowej, do której chcą
mieć Państwo dostęp w trakcie testów. Czy te hasła dopiero będą podane po otwarciu ofert
czy chodzi tylko o dostęp do przykładowej platformy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że w ramach testu mają być brane pod uwagę wszystkie hasła, które
są wymienione w SOPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu z 06 czerwca 2019 roku nie ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do
dnia 18.06.2019 r. do godz. 12:30, termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r. o godz. 13:30.
w Sali nr 107.
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