
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.036.2021.PCh Warszawa, 22 grudnia 2021 r.  

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa infografik 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ): 
 
 
Pytanie nr 1 
1. Czy mogę prosić o udostępnienie przykładowej infografiki, która może być benchmarkiem do projektów, 
których dotyczy postępowanie? 

Odpowiedź: 
Na stronie www.nik.gov.pl udostępnione są dokumenty w których znajdują się przykładowe infografiki.  

Dokumenty te to: Informacje o wynikach kontroli oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku. 

 
 
Pytanie nr 2 
2. Punkt 5 Załącznika nr 1 do SWZ: 
Projekty infografik powinny być dostarczane w wersji elektronicznej. Każdy z projektów powinien być 
udostępniony online w formacie print i mobile (w wersji do zamieszczenia w mediach 
społecznościowych, w szczególności: Facebook, Twitter, Instagram). 
Czy oznacza to, że każda infografika powinna być przygotowana do druku, a także w trzech różnych wymiarach, 
dostosowanych do każdego z wymienionych mediów (Facebook, Twitter, Instagram), czy też wystarczy jeden 
format umożliwiający publikację jednej grafiki (w jednym formacie) we wszystkich mediach? 

Odpowiedź: 
Projekty infografik przedstawiane na etapie proponowania i uzgadniania na platformie służącej do komunikacji  
i zarządzania (§ 1 ust. 2 Umowy) powinny być przedstawiane w formacie jpg. Docelowo wszystkie projekty 
infografik powinny być dostarczane w pliku wektorowym w programie Illustrator a dodatkowo na życzenie 
Zamawiającego w formatach mobile. 
 

 
Pytanie nr 3 
3. Punkt 9 Załącznika nr 1 do SWZ: 
Przy tworzeniu projektu Wykonawca wykona analizę językową opisu. 
Bardzo proszę o doprecyzowanie, co państwo rozumiecie przez analizę językową opisu? 

Odpowiedź: 
Opisy będące częścią przygotowywanych infografik, mają być przygotowane zgodnie z zasadami pisowni języka 
polskiego. W przypadku infografik przygotowywanych do dokumentów pisanych w języku angielskim zgodnie  
z zasadami pisowni języka angielskiego.  
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Pytanie nr 4 
4. W załączniku nr 7 do SIW, tuż pod tabelą do kalkulacji ceny znajduje się zapis 
W kolumnie 3 należy wpisać miesięczną wartość wykonania usługi z uwzględnieniem liczby infografik do 
wykonania, określonych w załączniku nr 1 do SWZ. 
Tymczasem w załączniku nr 1 do SIW nigdzie nie znajdujemy informacji, na podstawie której możliwe jest 
szczegółowe wyliczenie ilości miesięcznej infografik.  
Jedyne informacje, do których możemy się odnieść to punkt 3 załącznika nr1 do SIW: 
Ilość przetwarzanych danych, w planowanych do publikacji wynikach kontroli zaplanowanych na 2022 
rok oraz kolejne, jakie maja ̨ zostać przedstawione w formie infografik szacowana jest na ponad 1000 
pojedynczych rysunków rocznie. Dla przykładu od 1 stycznia 2021 r. do 20 września 2021 r. 
opracowanych zostało ponad 750 infografik do 55 informacji. 
Jaką więc dokładnie ilość infografik powinniśmy przyjąć celem obliczenia ceny? Czy podstawą do obliczenia 
kwoty miesięcznej powinna być ilość 1100 infografik rocznie, która w przybliżeniu wynika z ilości opracowanych 
infografik w 2021 r.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje dokładnie ilości infografik jaka będzie zamawiana w poszczególnych miesiącach.   
Dlatego w § 9 ust. 2 Umowy zapis o wynagrodzeniu ryczałtowym obejmującym wszelkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania Umowy. Szacunkowo na podstawie doświadczenia z poprzednich lat można przyjąć, iż 
ilość infografik w planowanych do publikacji wynikach kontroli zaplanowanych na 2022 rok oraz kolejnych nie 
przekroczy 1100 rocznie.  
 
 
Pytanie nr 5 
5. Czy rola wykonawcy sprowadza się do dokonania obróbki i stworzenia graficznego projektu materiałów 
otrzymanych od zamawiającego, czy też wymaga specjalistycznej pracy socjologa i geodety (research, 
przygotowanie zestawień) a następnie, na podstawie tej pracy przygotowania infografik? 

Odpowiedź: 
Wykonawca projektuje, wykonuje i dostarcza infografiki stworzone na podstawie przekazanych przez 
Zamawiającego danych. Oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby wymienieni specjaliści tak przygotowywali 
projekty, aby czytelnie i przejrzyście przedstawiały one przekazane wartości (opisane w danych zagadnienia). 
 
 
Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do SWZ (wzór 
oferty). Nagłówek kolumny 3 tabeli w pkt III. 2 otrzymuje brzmienie: Cena jednostkowa netto w PLN (dawne 
brzmienie: Cena jednostkowa brutto w PLN). 
Zmieniony załącznik nr 7 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Ofertę należy złożyć na zmienionym wzorze. 
 
 
 

Dyrektor Generalny 
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