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OR-D-III.272.98.2022.AR

Warszawa, 22 lutego 2023 roku

Uczestnicy postepowania 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na usługę wykonania portalu edukacyjnego 

 

1. Działając na podstawie art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

Pytanie 1: 

Pytanie dot. postanowień umowy. Czy w etapie II przewidują Państwo możliwość 

rozbicia płatności na więcej części (np. na 2 dodatkowe), zgodnych z harmonogramem 

prac ("kamienie milowe projektu") i ich odbiorem (potwierdzonych częściowymi 

protokołami odbioru)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy:  

1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

,, 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. Uprawnienie, określone w zdaniu poprzedzającym będzie możliwe w 

zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Etapu II i III, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 - 5 oraz ust. 3, w przypadku zmiany: (…)”  
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2. § 4 ust. 8 pkt 3 i 4  otrzymuje następujące brzmienie: 

,, (…)  

3) z zastrzeżeniem limitu ustalonego w Umowie, w przypadku zmiany wskaźnika, 

każdorazowa wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 

2-5 oraz ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem pkt 2, będzie ustalana w następujący 

sposób: 

a) jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie od 5 do 

6,5 pkt (zmiana poziomu cen od 5% do 6,5%) - wynagrodzenie o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3 Umowy może zmienić się od 0,5% 

do 0,65%,  

b) jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie 

powyżej 6,5 do 8 pkt (zmiana poziomu cen od 6,5% do 8%) - 

wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3 Umowy 

może zmienić się od 0,65% do 0,8%, 

c) jeśli zmiana wskaźnika za kolejne 3 miesiące będzie na poziomie 

powyżej 8 pkt (zmiana poziomu cen powyżej 8%) - wynagrodzenie o 

którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3 Umowy może zmienić się 

1%; 

4) zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie 

są możliwe do wysokości nieprzekraczającej łącznie 4% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 3 Umowy; (…)” 

 

3. § 6. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„(…) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujących 

transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości ………… zł netto (słownie: ……………… złotych),  
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tj.: ……….…… zł brutto (słownie: ……………… złotych), zostanie wypłacona po 

zrealizowaniu Etapu I i po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, 

stanowiące 19 % wynagrodzenia z wykonania przedmiotu Umowy; 

2) druga transza w wysokości (25 % wartości Etapu II) ………… zł netto (słownie: 

………… złotych) tj.: ……….…… zł brutto (słownie: ………………… złotych), zostanie 

wypłacona po zrealizowaniu minimum 25 % prac Etapu II i po podpisaniu 

protokołu odbioru częściowego (z zaznaczeniem procentowym zrealizowanych 

prac);  

3) trzecia transza w wysokości (25 % wartości Etapu II) ………… zł netto (słownie: 

………… złotych) tj.: ……….…… zł brutto (słownie: ………… złotych), zostanie 

wypłacona po zrealizowaniu kolejnych minimum 25 % prac Etapu II i po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego (z zaznaczeniem procentowym 

zrealizowanych prac); 

4) czwarta transza w wysokości (25 % wartości Etapu II) ………… zł netto (słownie: 

………… złotych) tj.: ……….…… zł brutto (słownie: ………… złotych), zostanie 

wypłacona po zrealizowaniu kolejnych minimum 25 % prac Etapu II i po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego (z zaznaczeniem procentowym 

zrealizowanych prac);  

5) piąta transza w wysokości (25 % wartości Etapu II) ………… zł netto (słownie: 

………… złotych) tj.: ……….…… zł brutto (słownie: ………… złotych), zostanie 

wypłacona po zrealizowaniu pozostałej części prac Etapu II, po finalnym 

odbiorze zamówienia i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz 

przekazaniu Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (z zaznaczeniem 

procentowym zrealizowanych prac). Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II 

(druga, trzecia, czwarta i piąta transza) stanowi 70% wynagrodzenia z 

wykonania przedmiotu Umowy.”  

 

Pytanie 2: 

Pytanie dotyczące pkt.2.1 OPZ. Wskazują tam, że w Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji: 22 filmów animowanych, 2 animacje do pliku pdf z animacją oraz 2 

przykładowe filmy prezentujące wypadki z przebitkami zdjęć do ścieżek dydaktycznych 

łącznie około 65 minut (średnio 2,5 minuty na film) - chodzi o materiały na portal 
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edukacyjny + dodatkowo niezależnie filmik promocyjny portalu - 2 min. Czy są Państwo 

rozszerzyć ten opis, wskazać może jakieś benchmarki, które pozwolą szczegółowo 

określić koszt wykonania takich filmów? Czy scenariusze/zdarzenia do filmów będą 

leżeć po stronie Wykonawcy? Czy zostaną wskazane przez Zamawiającego konkretne 

zagadnienia czego mają dotyczyć te filmy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada, że w ofercie wycenione zostaną proste, aczkolwiek estetyczne 

i atrakcyjne dla grupy odbiorców animacje 2D głównie z dźwiękiem/muzyką w tle, 

jednak w przypadku niektórych filmów może pojawić się potrzeba wykorzystania 

lektora. Warto uwzględnić obecne trendy wzbudzające zainteresowanie i 

przykuwające uwagę dzieci. Ważne jest aby dzieci i młodzież chętnie korzystały z 

materiałów  zawartych na portalu edukacyjnym.  

Przykładowe (nie wiążące) benchmarki Zamawiający przedstawi Wykonawcy, z 

którym zostanie zawarta umowa. Jednak Zamawiający liczy na inwencję twórczą 

Wykonawcy. 

Jeśli chodzi o scenariusze/zdarzenia do filmów to zostaną one opracowane i 

wskazane przez Zamawiającego w postaci bloków tematycznych/ścieżek 

tematycznych/zagadnień do narzędzi do przekazywania i weryfikowania wiedzy.  

 

Pytanie 3: 

Pytanie dotyczące dokumentu SWZ. Proszę o doprecyzowanie, jak rozumieją Państwo:  

1) Animację komputerową - czy chodzi o animację interfejsu czy animację 

rozumianą jako film (czy film też może być czy tylko animacja?) 

2) Prototyp wdrożonych portali - czy to może być makieta funkcjonalna? 

Odpowiedź: 

1) W zamówieniu występują głównie filmy animowane (bez filmów z aktorami, 

ale z możliwością przebitek prawdziwych filmów/zdjęć, które są w posiadaniu 

Zamawiającego). Pojawiać się będą również niewielkie animacje interfejsu np. 

przy pojawianiu się komunikatów, przy zliczaniu zdobytych monet, czy 

udzieleniu poprawnej lub negatywnej odpowiedzi na pytanie w grze;  
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2) Jeśli chodzi o prototyp wdrożonych portali to może to być makieta 

funkcjonalna (w plikach zgodnych z zapisami w SWZ).  

Pytanie 4: 

Pytania dot. opz zamówienia 1. Po czyjej stronie będą scenariusze ? 2. Jeśli po stronie 

wykonawcy, czy zostaną przekazane konkretne tematy każdego z animowanych 

filmów, i konkretne wytyczne co ma być zawarte w każdym z filmów? 3. Czy filmy 

animowane mają być na poziomie 2D czy 3D, czy są jakieś wymogi? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na pierwsze trzy pytania ujęte zostały w odpowiedzi nr 2. 

Pytanie 5: 

Czy krótki film promocyjny portalu ma być w formie filmu animowanego, czy również 

ma przedstawić realnego użytkownika? 

Odpowiedź: 

Film promocyjny portalu ma być w formie krótkiego filmu animowanego, 

zachęcającego do korzystania z portalu jednocześnie przedstawiającego jego 

funkcjonalności. 

 

 

2. Działając na podstawie art. 286  ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany: 

 

1)  treści Załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 6 ust. 3 

otrzymuje następujące brzmienie: 

,, 3. Z tytułu realizacji Etapu III Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w łącznej wysokości ………… zł  netto (słownie: ………… złotych) tj.: 

………… zł brutto (słownie: ………… złotych), które stanowi 11 % łącznego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

Jeżeli suma kwot za Etap I, II i III wynikająca z zaokrągleń będzie przekraczać łączną 

kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, to 

przy ustalaniu wynagrodzenia dla Etapu III zastosuje się zasadę zaokrąglenia w dół do 

dwóch miejsc po przecinku, do ceny wynikającej z oferty.  
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2) treści Załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 6 ust. 5 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 5. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po odbiorze każdego z Etapów 

wymienionych w powyższych zapisach na podstawie podpisanych przez Strony 

protokołów odbioru częściowego/końcowego do łącznej kwoty wynagrodzenia, o 

której mowa w ust. 1 i ust. 3 tj.………… zł brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

wynikającej ze złożonej oferty Wykonawcy.” 

 

3) treści Załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy – § 9 ust. 6 

otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ 6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego Etapu II (bez zastrzeżeń)”. 

 

 

4) treści Załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Rozdział 12.3. 

Harmonogram płatności, otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe: 

• Etap I 

Pierwsza transza w wysokości 19 % za realizację Etapu I zostanie wypłacona po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego; 

• Etap II 

Cztery kolejne transze za realizację Etapu II (co stanowi płatności 70 % wartości 

zamówienia) zostaną każdorazowo wypłacone po zrealizowaniu 25 % prac Etapu II po 

podpisaniu stosownych protokołów odbioru. 

• Etap III 

W ramach realizacji Etapu III zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 11 % w 

cyklach półrocznych do zakończenia trwania umowy gwarancyjnej.” 
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5) treść Załącznika nr 1 do SWZ – formularz oferty – otrzymuje nowe brzmienie i 

stanowi załącznik do przedmiotowego pisma. 

 

 

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zamówienia wynosi 872 598,90 PLN brutto z VAT.  

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i 

zmianą treści SWZ zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona do specyfikacji warunków 

zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.  

 

Z poważaniem 
Zastępca Dyrektora ds. Kadr i Płac 

Departamentu Organizacji 

Wiesława Miecznikowska 

podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 

 

 

Załącznik:  

Załącznik nr 1. 01_formularz oferty 20230220 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

