
Pytania i odpowiedzi 

 

Pytanie 1 

Jaka będzie ilośd eventów, z których mają byd organizowane transmisje? 

Odpowiedź 

W związku z sytuacją epidemiologiczną (koronawirus), Zamawiający nie jest w stanie określid liczby wydarzeo, 

z których będą prowadzone transmisje na żywo online. 

 

Pytanie 2 

Czy mają Paostwo konkretne wymagania odnośnie wykonawcy? Uprzejmie proszę o informację: czy musimy 

wykazad referencje z podobnych realizacji i jak mamy rozumied zapis „posiada wystarczające doświadczenie”. 

Odpowiedź 

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 umowy Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do wykonania 

umowy, posiada wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy. W związku 

z powyższym Wykonawca musi mied doświadczenie w realizacji na rzecz innych podmiotów zadao będących 

przedmiotem umowy. 

Na etapie składania ofert cenowych Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia 

referencji. 

 

Pytanie 3 

Punkt I.1.f - zapewnienie niezbędnej infrastruktury, oprogramowania, nagłośnienia i obsługi do 

przeprowadzenia transmisji (z możliwością odtwarzania nagrao audio i video)  

Czy mają tutaj Paostwo również na myśli zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia spotkania (nie tylko 

streamu) - nagłośnienie, rzutnik itd. 

Odpowiedź 

Tak, Wykonawca musi posiadad wszystkie urządzenia niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

W dotychczas realizowanych wydarzeniach Zamawiający wybierał lokalizacje gdzie były dostępne urządzenia 

typu rzutnik, nagłośnienie itp. 

 

Pytanie 4 

Punkt I.1.k. - zapewnienie nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy urządzeo podczas każdego z wydarzeo (np. 

zapewnienie własnego źródła prądu). 

Czy zakładają Paostwo, że będą lokalizacje bez dostępu do energii elektrycznej? 

Odpowiedź 

W dotychczas realizowanych wydarzeniach Zamawiający wybierał lokalizacje gdzie był dostęp do sieci 

energetycznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnego źródła prądu np. na wypadek awarii 

sieci energetycznej w miejscu realizacji usługi.  



Pytanie 5 

Czy dopuszczają Paostwo zmianę treści zapytania we fragmencie "zawieszenie na stronach 

www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu tzw. Playera oraz przeprowadzenia na żywo 

maksymalnie 35 godzin transmisji (streamingu) z wydarzeo planowanych przez Zamawiającego;" 

Streamy wycenia się opierając się na dniach, a nie ilości godzin. 35 godzin streamu można zrealizowad w ciągu 

2 lub 35 dni. To znacząco wpływa na wycenę. 

Odpowiedź 

Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu umowy do 13 grudnia 2021 r. ponieważ planuje 

przeprowadzid transmisję z kilku wydarzeo w ww. terminie. W związku z tym zapisy w dokumentach pozostają 

bez zmian. 

 

Pytanie 6 

Bardzo proszę o wskazanie w jakich cyklach będą Paostwo wyliczad faktyczny czas transmisji live do rozliczenia 

z Wykonawcą za zrealizowane wydarzenie. W umowie wskazują Paostwo, że będą to cykle 15 – minutowe, 

natomiast w Formularzu Ofertowym Wykonawcy mają wskazad cenę usługi w przeliczeniu za 1h transmisji live. 

Odpowiedź 

§ 4 ust. 3 umowy stanowi: „Rozliczanie faktycznego czasu transmisji streamingu liczone będzie w 15 

minutowych cyklach, przy czym każde rozpoczęte 15 minut transmisji stanowi jeden pełen cykl”. 

Zgodnie z wymogami Zamawiającego, w formularzu ofertowym należy wskazad jednostkową cenę usługi brutto 

z 1 h transmisji na żywo. 

 

Pytanie 7 

Zapytanie umieszczone jest w BIP Zamawiającego w dziale Planowane Zamówienia Publiczne, czy w związku 

z tym jest to jedynie rozeznanie rynku i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. czy też postępowanie, 

które zmierza do wybrania wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

Jest to zaproszenie do składania ofert cenowych mających na celu wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 8 

Proszę o wskazanie postawy prawnej dopuszczającej ustalenie kar umownych cyt.: "w wysokości 30% łącznej 

maksymalnej wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy bez odniesienia do faktycznej 

ilośd jednostek rozliczeniowych wymienionych w PROTOKOLE ODBIORU czyli zamówionych Zgodnie z OPZ ilośd 

godzin  transmisji może byd kształtowana dowolnie w przedziale 2 do 35 natomiast kara umowna ma byd 

wyliczona w odniesieniu do wartości maksymalnej tj. 35h. Instytucja kar umownych ma dyscyplinowad 

Wykonawców a nie zniechęcad do składania ofert. 

Odpowiedź  

Nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących wysokości kar umownych określanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca składając ofertę cenową na realizację przedmiotu zamówienia akceptuje zapisy § 5 ust. 1 umowy. 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.mazowia.eu/


Pytanie 9 

Zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania, dostępu do łącza Internetowego o odpowiednich 

parametrach oraz mikrofonów, czy wymagane jest zapewnienie przez wykonawcę nagłośnienia, wzmacniaczy, 

głośniki, jeśli tak to o jakich parametrach bo do samej realizacji video wykonawca nie potrzebuje tych 

dodatkowych elementów. 

Odpowiedź 

Tak, Wykonawca musi posiadad wszystkie urządzenia niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

W dotychczas realizowanych wydarzeniach Zamawiający wybierał lokalizacje gdzie były dostępne urządzenia 

typu nagłośnienie, wzmacniacz itp. Zgodnie z zapisami w SOPZ „Zakres zamówienia” pkt. 1.e – to Wykonawca 

w ramach każdego wydarzenia jest zobowiązany do osobistego zbadania możliwości technicznych obiektu…” 

 

Pytanie 10 

Zapewnienie symultanicznego tłumacza języka migowego, który będzie widoczny na ekranie streamingu; czy 

Zamawiający wymaga aby tłumaczenie odbywało się również w trakcie emisji materiałów informacyjnych 

o których mówi punkt D „emisja materiałów o charakterze informacyjnym podczas przerw wynikających 

z programu każdego wydarzenia”. 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 11 

Zapewnienie niezbędnej infrastruktury, oprogramowania, nagłośnienia i obsługi do przeprowadzenia transmisji 

(z możliwością odtwarzania nagrao audio i video); Czy i jakie nagłośnienie ma zapewnid Wykonawca, bo 

wiadomo, że zależy to np. od wielkości sali, ilości zgromadzonych osób itp. Czy Wykonawca ma zapewnid 

projektor, ekran, odtwarzacz - jeśli tak, to o jakich parametrach. Czy Wykonawca ma zapewnid np. laptop do 

odtwarzania nagrao audio i video jeśli tak, to o jakich parametrach.  

Odpowiedź 

Tak, Wykonawca musi posiadad wszystkie urządzenia niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

W dotychczas realizowanych wydarzeniach Zamawiający wybierał lokalizacje gdzie były dostępne urządzenia 

typu rzutnik, ekran, nagłośnienie, laptop itp. Zgodnie z zapisami w SOPZ „Zakres zamówienia” pkt. 1.e – to 

Wykonawca w ramach każdego wydarzenia jest zobowiązany do osobistego zbadania możliwości technicznych 

obiektu…”. Wszystkie urządzenia powinny pozwolid na przeprowadzenie transmisji na żywo w jakości HD.  

 

Pytanie 12 

Zapewnienie nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy urządzeo podczas każdego z wydarzeo (np. zapewnienie 

własnego źródła prądu). Czy własne źródło zasilania ma zabezpieczad prace jedynie urządzeo Wykonawcy? tor 

video, audio, grafika, urządzenia do steramingu. Co w sytuacji gdy w danej lokalizacji -sala-obiekt będzie awaria 

energetyczna i ze względów np. bezpieczeostwa uczestników będzie musiała byd przerwana konferencja-

spotkanie, kto zabezpiecza dopływ energii elektrycznej w przypadku wystąpienie awarii nie wynikającej z winy 



Wykonawcy przedmiotu zamówienia, jak w takiej sytuacji będą zliczane jednostki rozliczeniowe(15 min) za 

przeprowadzoną transmisję. 

Odpowiedź 

W dotychczas realizowanych wydarzeniach Zamawiający wybierał lokalizacje gdzie był dostęp do sieci 

energetycznej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnego źródła prądu np. na wypadek awarii 

sieci energetycznej w miejscu realizacji usługi.  

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dysponuje filmowymi materiałami w np. w postaci linku prezentującymi realizacje 

prowadzone w poprzednich edycjach. 

Odpowiedź 

Tak, przykładowe materiały z wcześniej zrealizowanych wydarzeo znajdują się na serwisie internetowym 

YouTube na kanale Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Fundusze dla Mazowsza” 

w zakładce Playlisty/Nasze konferencje. 

 

Pytanie 14 

Czy istnieje możliwośd podania szacunkowej wartości zamówienia lub kwoty jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyd na realizację zadao? 

Odpowiedź 

Zamawiający w drodze rozeznania rynku ustalił szacunkową wartośd przedmiotu zamówienia na kwotę 

27 684,96 zł. 

 


