
   
 

 

 

Warszawa, 19.08.2021 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 TRZECIA 

Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 4 

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 9.08.2021 na pytanie nr 3, zamawiający udzielił odpowiedzi: 

Parametr (w domyśle 50mln uu) jest do zrealizowania w trakcie trwania kampanii (tj. w 

okresie 20.09.2021 do 24.10.2021) i nie ma możliwości zrealizowania go w późniejszym 

okresie. 

 

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w Polsce miesięcznie z internetu korzysta 29,1 

miliona osób (dane za styczeń 2021 PBI) co oznacza, że nawet bez uwzględnienia kryteriów 

grupy docelowej osiągnięcie emisji która dotrze do 50mln unikalnych użytkowników jest 

nierealna (nawet z uwzględnieniem Polonii poza granicami Polski, której obecnie szacuje się,  



   
 

 

 

 

że jest ok 20mln - osób nie użytkowników internetu, tych jest odpowiednio mniej- nie 

osiągamy wymaganych 50mln osób) 

ODPOWIEDŹ 4 

Zamawiający informuje, iż zgadza się na obniżenie wymaganej minimalnej liczby UU 

(Unikatowych Użytkowników) z 50 000 000 UU na 15 000 000 UU. Jednocześnie 

Zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 

Załączniku nr 1 (Formularz Oferty) do SWZ i Załączniku nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

do SWZ.  

Zmiana w treści SWZ – dotyczy pkt 16.1. lit. c) SWZ 

Treść przed zmianą 

“Deklarowana minimalna liczba UU (Unikatowych Użytkowników) wygenerowanych w 

ramach części zasięgowej Kampanii (K3) - waga kryterium max. 20 pkt (nie mniej niż 50 000 

000);” 

Treść po zmianie 

“Deklarowana minimalna liczba UU (Unikatowych Użytkowników) wygenerowanych w 

ramach części zasięgowej Kampanii (K3) - waga kryterium max. 20 pkt (nie mniej niż 15 000 

000);” 

 

Zmiana w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularz Oferty – dotyczy pkt 2.1.3. Załącznika nr 1 

do SWZ 

Treść przed zmianą 

“Oświadczamy, iż deklarowana minimalna liczba UU (Unikatowych Użytkowników) 

wygenerowanych w ramach części zasięgowej kampanii wyniesie …………… UU. 

 

 



   
 

 

 

 

(Minimalna liczba UU wygenerowanych w ramach części zasięgowej kampanii ma wynosić 

50 000 000 UU. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje mniejszą niż 50 000 000 UU, 

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych).” 

Treść po zmianie 

“Oświadczamy, iż deklarowana minimalna liczba UU (Unikatowych Użytkowników) 

wygenerowanych w ramach części zasięgowej kampanii wyniesie …………………. UU. 

(Minimalna liczba UU wygenerowanych w ramach części zasięgowej kampanii ma wynosić 

15 000 000 UU. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje mniejszą niż 15 000 000 UU, 

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych).” 

 

Zmiana w Załączniku nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – dotyczy części 4 

Załącznika nr 2 do SWZ tj. Oczekiwana reakcja odbiorcy po Kampanii informacyjno-

promocyjnej 

Treść przed zmianą 

“Wytworzenie zasięgu, podanego w liczbie UU (Unikalnych Użytkowników) platformy 

35mm.online, w liczbie nie mniejszej niż 50 000 000 UU (słownie: pięćdziesięciu milionów 

Unikatowych Użytkowników).” 

Treść po zmianie 

“Wytworzenie zasięgu, podanego w liczbie UU (Unikalnych Użytkowników) platformy 

35mm.online, w liczbie nie mniejszej niż 15 000 000 UU (słownie: piętnastu milionów 

Unikatowych Użytkowników).” 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

PYTANIE 5 

Analiza statystyczna kontaktów reklamowych. Zapytanie ofertowe mówi o tym, że analiza 

parametrów kampanii będzie za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi? Jakich? Czy 

zamawiający dysponuje własnymi narzędziami czy dopuszcza możliwość skorzystania z 

narzędzi analitycznych wykonawcy. Adexon dysponuje własnym systemem monitorowania 

reklam – AdTrack, za pomocą którego można wstawić kody emisyjne/trackingowe do 

każdego rodzaju reklamy a co za tym idzie jest to dostęp do statystyk on line, w czasie 

rzeczywistym i najszybciej. 

Adexon udzieli dostępu do systemu nie odpłatnie. W innym przypadku należy zakupić kilka 

różnych systemów a dodatkowy koszt należy uwzględnić w planowanym budżecie. 

 

ODPOWIEDŹ 5 

Zamawiający nie wskazuje konkretnych narzędzi pomiarowych. Ich wybór leży w gestii 

Oferenta. 

Poprzez stwierdzenie „narzędzia ogólnie dostępne” Zamawiający rozumie, takie które są 

standardem rynkowym (np. gemiusDirectEffect, Sizmek lub inne), pozwalające na niezależny 

od raportów Oferenta monitoring kampanii. Narzędzia te są ogólnie dostępne dla rynku i 

wszyscy Oferenci mają do nich równy dostęp. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dysponuje własnym systemem monitorowania 

reklam. 

Narzędzie AdTrack nie spełnia warunku ogólnej dostępności dla wszystkich Oferentów i w 

konsekwencji nie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako standard rynkowy. 

Tym samym, w odpowiedzi na pytanie, Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania AdTrack 

jako ogólnodostępnego narzędzia analizy parametrów kampanii. 

 

 



   
 

 

 

 

PYTANIE 6 

Statystki, czy podane statystyku UU oraz wyświetleń odnoszą się do zasięgu kampanii 

reklamowej ? 

*150mln wyświetleń reklam ( Tak/NIE) 

*50 mln UU. kontaktów reklamowych z reklamami (Tak/NIE) 

Czy wyżej wymienione parametry odnoszą się do statystyk strony docelowej? 

1.  Jeśli powyższe parametry odnoszą się do zasięgu kampanii, prosimy o uwzględnienie 

raportowania za pomocą narzędzia AdTrack. 

2. Jeśli statystki odnoszą się do statystyk strony, wówczas zaznaczamy że nie możliwe jest 

osiągniecie takich parametrów zasięgowych strony. 

 

ODPOWIEDŹ 6 

Zamawiający informuje, że statystyki UU oraz wyświetleń tj.: 

*150 mln wyświetleń reklam, 

*50 mln UU kontaktów reklamowych z reklamami, 

odnoszą się do zasięgu kampanii reklamowej.  

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 4, 

Zamawiający obniżył wymaganą minimalną liczbę UU (Unikatowych Użytkowników) z 50 

000 000 UU na 15 000 000 UU. 

Ad. 1 W tej kwestii odpowiedź została udzielona w odpowiedzi nr 5. Narzędzie AdTrack nie 

spełnia warunku ogólnej dostępności dla wszystkich Oferentów i nie jest standardem 

rynkowym. 

Ad. 2 Wyżej wymienione parametry nie odnoszą się do statystyk strony docelowej.  

 



   
 

 

 

 

PYTANIE 7  

Czy możemy prosić o dostęp do materiałów w celu przygotowania kreacji przykładowych 

reklam w oparciu o koncepcję kreatywną? 

ODPOWIEDŹ 7 

Na etapie składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępniania materiałów 

filmowych, potrzebnych do przygotowania kreacji. 


