
   
 

 

Warszawa, 26.08.2021 r.  

 

WSZYSCY OFERENCI 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021.1129) pod nazwą „Świadczenie usług planowania mediów, 

zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę 

streamingową 35mm.online dla Projektu pn. „Cyfrowa rekonstrukcja 

i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych 

w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, 

Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego 

dziedzictwa filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020.”, numer sprawy: 1/6/2021/POPC. 

 

CZĘŚĆ PIĄTA 

Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 9 

„Dziękuję za odpowiedzi, pojawiły się jeszcze kolejne pytania/wątpliwości: 

1. sugerują Państwo aby przy raportowaniu korzystać z panelu Gemius, jednak część 

dostawców jak IPLA/Facebook/YouTube czy WP w części nie pozwalają na wpięcie 

zewnętrznych kodów trackujących. Pytanie brzmi: czy dopuszczają Państwo iż część statystyk 

będzie na podstawie panelu dostawcy? 

 

Chciałem zaznaczyć, iż AdTrack jako jeden z niewielu dostępnych narzędzi na rynku pozwala 

na śledzenie statystyk, ze względu na fakt, iż działa jak AdSerwer emisji reklam. Czy 

dopuszczają Państwo ewentualnie przy realizacji zamówienia korzystanie z narzędzia 

AdTrack?” 



   
 

 

ODPOWIEDŹ 9 

Zamawiający wymaga, aby pomiar wyników kampanii promocyjno-informacyjnej na potrzeby 

raportowania wyników był wykonany z użyciem niezależnego narzędzia monitorującego 

efektywność Kampanii. System firmy Gemius jest jednym z przykładowych, dopuszczalnych 

przez Zamawiającego rozwiązań, ale nie jedynym, który spełnia wymagania Zamawiającego. 

Dlatego też Zamawiający nie sugeruje wykorzystania panelu Gemius jako wyłącznego źródła 

danych do raportowania, a jedynie wskazuje, że jest to jedno z dopuszczalnych przez 

Zamawiającego rozwiązań. 

W celu raportowania składowych wyników Kampanii osiągniętych u dostawców, którzy 

uniemożliwiają wpięcia zewnętrznych kodów śledzących (trackujących), Zamawiający 

dopuszcza w takich przypadkach raportowanie wyników bezpośrednio przez Wykonawcę, pod 

warunkiem udokumentowania prawidłowości raportowanych wyników oraz źródła 

pochodzenia raportów. W takich przypadkach Zamawiający uzna za wystarczające, 

potwierdzenie wyników przedstawione w formie elektronicznego raportu wygenerowanego 

przez dostawcę Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla potwierdzenia 

wiarygodności całości raportowanych przez Wykonawcę danych, których wyniki nie będą 

możliwe do przedstawienia za pomocą niezależnego narzędzia pomiaru, wymagane będzie 

przedstawienie wszystkich raportów wygenerowanych przez wszystkich dostawców 

z pisemnym potwierdzeniem, że pochodzą bezpośrednio od dostawcy Wykonawcy. 


