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Warszawa, dnia 31.03.2020 r. 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego –  

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

- Państwowego Zakładu Higieny: 

 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 

Ul. Bagatela 10 lok. 3 

00 – 585 Warszawa 

Wszyscy wykonawcy 

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Kompleksowe opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w 

ramach Programu polityki zdrowotnej” 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Pzp. 

udziela niniejszych wyjaśnień treści SIWZ na pytania zadane w okresie 25 - 31 marca 

2020r.  

Udziela się zatem następujących wyjaśnień: 

14. Pytanie z 25.03.2020r. (numer 14) 

Czy Zamawiający określając czynności administracyjne, pomocnicze i 

obsługowe w punkcie: „Zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ustawy 

Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji zamówienia, takie 

jak osoby wykonujące czynności konieczne do realizacji umowy, a dotyczące 

czynności administracyjnych, pomocniczych i obsługowych były zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę  w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia 

obowiązuje przez cały okres wykonywania ww. czynności w trakcie trwania 

umowy i dotyczy zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy. Wymóg 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierownika kampanii" 

ma na myśli pozostałe osoby, które należy wykazać w projekcie, jak: 

Specjalista e-learningu, Specjalista ds. reklamy, Copywriter, Reżyser? Jeśli nie, 
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to ile osób administracyjnych, pomocniczych i obsługowych należy wykazać do 

projektu i czy należy to ująć w formularzu: Załącznik nr 7 do SIWZ?   

Odp. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zatrudnienia na umowę o 

pracę nie dotyczy osób wskazanych do warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający nie wymaga konkretnej ilości osób  

administracyjnych, pomocniczych i obsługowych. Załącznik nr 7 nie 

dotyczy tych osób. Zamawiający nie dokonuje zmiany. 

15. Pytanie z 25.03.2020r. (numer 15) 

W punkcie 8. 2) a oraz b, „Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu. 

Podstawy wykluczenia", jest mowa o spełnianiu warunków dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert. Natomiast w punkcie 9. 3). „Oświadczenia i 

dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w 

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2f ustawy Pzp.” jest mowa o 3 

latach: „wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów (…). Prosimy o informacje, jakie projekty należy wykazać 

referencjami do projektu, najpóźniej z 3 czy 5 lat?  

Odp. Patrz na odpowiedź numer 12. 

16. Pytanie z 25.03.2020r. (numer 16) 

Dot. pkt 8, podpunkt 2.a) „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych o zasięgu 

ogólnokrajowym, realizowanych z wykorzystaniem co najmniej 2 mediów, w 

tym co najmniej jednego medium społecznościowego i co najmniej jednego 

medium tradycyjnego, każda o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000 zł 

brutto"  Czy Wykonawca może jako usługę wykazać kampanię dla jednego 

klienta, która trwała w kilku zakresach czasowych, na przestrzeni: 07-12.2017; 
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16-30.04.2018; 03-05.2019; 09-12.2019 i jednocześnie spełnia wszystkie 

pozostałe kryteria?  

Odp. W ramach jednej usługi ma być wykazana jedna kampania o 

wskazanej charakterystyce. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunku po złożeniu ofert i nie prowadzi indywidualnego doradztwa 

na rzecz wykonawców. 

17. Pytanie z 25.03.2020r. (numer 17) 

Dot. pkt 8, podpunkt 2.a) „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych o zasięgu 

ogólnokrajowym, realizowanych z wykorzystaniem co najmniej 2 mediów, w 

tym co najmniej jednego medium społecznościowego i co najmniej jednego 

medium tradycyjnego, każda o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000 zł 

brutto" Czy Wykonawca realizując swój autorski projekt od 7 lat trwający w 

każdym roku minimum 3 miesiące może wykazać go jako usługę, działania dla 

stowarzyszenia, które jest wpisane w harmonogram projektu pod takim samym 

tytułem i z tym samym zakresem działań co roku?  

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie numer 16. 

18. Pytanie z 26.03.2020r. (numer 18) 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. Kompleksowe opracowanie 

koncepcji i realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach Programu 

polityki zdrowotnej, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

dot. pkt 5.5 SIWZ który brzmi: "Zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a 

ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji 

zamówienia, takie jak osoby wykonujące czynności konieczne do realizacji 

umowy, a dotyczące czynności administracyjnych, pomocniczych i obsługowych 

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę..." Pytanie. Prosimy o 

doprecyzowanie przez Zamawiającego, o jakie stanowiska chodzi? Czy 

wymienione w SIWZ osoby skierowane do realizacji zamówienia, czyli 

specjalista do e-learningu, specjalista ds reklamy, copywriter i reżyser muszą 

być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę? 
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Odp. Patrz odpowiedź na pytanie numer 14. Zamawiający w inny 

sposób nie doprecyzowuje stanowisk pracy dotyczących czynności 

administracyjnych, pomocniczych i obsługowych. 

19. Pytanie z 27.03.2020r. (numer 19) 

Chciałbym zadać pytanie o  wymogi dotyczące osób zgłaszanych w ofercie do 

postępowania.  Jeśli  

• Specjalista e-learningu  

• Specjalista ds. reklamy 

• Copywriter  

• Reżyser  

To „osoby wykonujące czynności konieczne do realizacji umowy, a dotyczące 

czynności administracyjnych, pomocniczych i obsługowych” – w świetle SIWZ 

muszą być zatrudnione na umowę o pracę. Czy  samozatrudnienie może być 

traktowane jako umowa o pracę, czy dopuszcza się taką formę? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

wynika z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający 

określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty 

budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).”  

Samozatrudnienie nie jest traktowane jako zatrudnienie na umowę o 

pracę. W wypadku podpisania umowy z osobą prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą na wykonywanie tych 

czynności wymóg nie znajduje zastosowania. Wtedy jest mowa o 

podwykonawstwie. 

20. Pytanie z 27.03.2020r. (numer 20) 

Czy zamawiający określając terminy wykonania szkolenia na poszczególnych 

etapach ma na myśli jego moduły czy całe 500 ekranów? Uważamy, że mało 

prawdopodobne jest, aby było można opracować w 10 dni grafikę i zrealizować 

prace merytoryczne nad szkoleniem.  
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Odp. Zamawiający wskazuje, że materiały e-learningowe, będą 

przygotowane  w formie prezentacji, a Zamawiający wyznacza 10 dni 

na realizację całego szkolenia max 500 ekranów.   

21. Pytanie z 31.03.2020r. (numer 21) 

Zwracam się do Państwa z uprzejmym pytaniem, czy z uwagi na zaistniałą 

sytuację epidemiczną w Polsce, rozważane jest wydłużenie terminu składania 

ofert? Kompletujemy wymagane dokumenty, jednak uzyskanie ich z wielu 

urzędów i instytucji jest obecnie problematyczne i czas oczekiwania znacząco 

wydłużono.  

Odp. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje zmiany terminu 

składania ofert. Wskazać należy, że obowiązuje procedura odwrócona 

z art. 24aa ustawy Pzp, a zatem dokumentów, o których mowa w pkt. 9 

ppkt 3) lit. a) -i) SIWZ, nie składa się wraz z ofertą. Wykaz dokumentów 

i oświadczeń składanych wraz z ofertą jest w pkt 14 SIWZ. 

 

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego 

 

Dr nauk prawnych  

Włodzimierz Dzierżanowski  

 

 

 

 


