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Warszawa,        23/01/ 2020. 
 

 
<Wykonawcy biorący udział w postępowaniu> 

<Strona internetowa> 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

wykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług 
związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 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”, Znak postępowania: 16/ZPP/2019 
 
 

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) złożonymi 
przez Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej: „ustawa Pzp”)  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje SIWZ w zakresie 
określonym poniżej.  
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż odpowiedzi dotyczą również pytań, które wpłynęły po upływie połowy terminu 
wyznaczonego pierwotnie na składanie ofert, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. Fakt ten wpłynął na 
decyzję Zamawiającego o modyfikacji  terminu składania ofert na dzień 29 stycznia 2020 r do godziny 12:00 i terminu 
otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 16:00.  
 
 
Pytanie nr 1 
Do jakich modeli systemów smartTV ma być napisana aplikacja? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający oczekuje wsparcia minimum platformy android tv i Tizen.  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie  w którym  aplikacja na urządzenia SmartTV będzie rozliczana jako usługa i 
rozliczana miesięcznie lub rocznie,bez  przekazywania  kodów źródłowych do aplikacji? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Aplikacja mobilna jak i aplikacja tv nie musi być przekazana z kodami źródłowymi. Zamawiający nie przewidział 
dodatkowych, cyklicznych  kosztów, toteż nie dopuszcza modelu subskrypcyjnego dla obu tych aplikacji. Licencja 
udzielona na przedmiotowe aplikacje nie będzie ograniczona w czasie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie backend do Portalu  VOD będzie zaoferowany jako usługa na zadany 
okres? Wykonawca  tym samym nie będzie przekazywał  wieczystych licencji na oprogramowanie, a jedynie licencje 
czasowe na dostęp do infrastruktury oraz oprogramowania backend na określony czas. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający nie dopuszcza takiego wariantu. 
 
Pytanie nr 4 
Czy rozwiązanie DRM może być wykonany  takim sposobem, że szyfrowanie  jest zastosowany przy packaging (just-in-
time encryption), lub też jest konieczne szyfrowanie plików  w miejscu przechowywania (encryption at rest)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający, ze względów wydajnościowych, wskazuje konieczność zastosowania enkrypcji w trybie „encryption at 
rest”.  

 
Pytanie nr 5 
Czy komponent 'player' może być wykonany jako usługa,która wymagać będzie corocznej opłaty licencyjnej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Komponent player nie może być zaoferowany w modelu subskrypcyjnym. Zamawiający nie przewidział takich 
dodatkowych cyklicznych wydatków.  
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w 

przedmiotowym postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 24 stycznia 2020 r., godzina 12:00 (oferty zostaną publicznie 

otwarte tego samego dnia o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego). 

 

Jednocześnie, w związku z ww. przesunięciem terminu, zmianie ulegają wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w których wskazywano poprzedni termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. 

W rozdziale XVII SIWZ ust. 1  

Zamiast: 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w: 
Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa w budynku nr 4a (budynek Lipsk) 
w sekretariacie, pokój 239 Termin składania ofert upływa w dniu: 24 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 

Oferty zostaną otwarte publicznie w: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00-724 
Warszawa w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) , pokój 207 W dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 12:15 

Powinno być: 
1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w: 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa w budynku nr 4a (budynek Lipsk) 
w sekretariacie, pokój 239 Termin składania ofert upływa w dniu: 29 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 
Oferty zostaną otwarte publicznie w: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00-724 
Warszawa w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) , pokój 207 W dniu upływu terminu składania ofert, o godz. 16:00 
 

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy, Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o 
zamówieniu nr 638549-N-2019 opublikowanego w dniu 23 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Powyższa zmiana polega na modyfikacji treści Sekcji IV.6.2) ogłoszenia w następujących zakresie: 
 
Zamiast: 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-01-24, godzina: 12:00 
 
Powinno być: 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-01-29, godzina: 12:00 
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Ponadto zmianie ulega pkt I.4) ww. ogłoszenia, tj.: 

 

Zamiast: 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
pisemnie Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239 do dnia 
24/01/2020 do godziny 12:00 
Adres: Warszawa przy ul. Chełmskiej 21, w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239 do dnia 
24/01/2020 do godziny 12:00 
 
Powinno być: 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
pisemnie Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239 do dnia 
29/01/2020 do godziny 12:00 
Adres: Warszawa przy ul. Chełmskiej 21, w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239 do dnia 
29/01/2020 do godziny 12:00 
 
 
Niezależnie od powyższych odpowiedzi na pytania do SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 
przedmiotowego postępowania (www.bip.wfdif.com.pl)  
 
 
 

Zastępca Dyrektora 
 

Oryginał podpisano 
 

Joanna Skierska 


