
 

 

Biała Podlaska 23.06.2014r 
 
 
JRP/  55 /BP/2014 
 
 
 
 
                                    
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-  2/2014 Kampania edukacyjno- informacyjna w   
                ramach Projektu „Budowa Zakładu Zag ospodarowania Odpadów dla regionu  
                Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ   w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego. 

 
 

1. PYTANIE: 
Jak ma wyglądać struktura menu: Projekt, Aktualności, Edukacja Ekologiczna, Galeria, 
Multimedia, Forum Beneficjentów, Kontakt 
ODPOWIEDŹ: 
Projekt, Aktualności, Edukacja Ekologiczna, Galeria, Multimedia, Z życia Zakładu, Zadaj 
pytanie, Kontakt 
w szczególności zgodnie z zapisami siwz, cyt.: 

Strona powinna zawierać minimum, następujące informacje o Projekcie: 
1) podstawowy zakres Przedsięwzięcia, 
2) aktualne informacje o sposobach selektywnej zbiórki i osiąganych efektów, 
3) informacji o udziale Unii Europejskiej w realizacji Przedsięwzięcia, 
4) korzyści społeczne Projektu, 
5) bieżące informacje z życia Zakładu 
6) formularz kontaktowy 
7) filmy i prezentacje multimedialne 

 
2. PYTANIE:  
Czy ma być możliwość pobrania plików?  
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
3. PYTANIE:  
Czy ma być połączenie strony z mediami społecznościowymi? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
4. PYTANIE:  
Czy mają być ankiety? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, jeżeli Wykonawca zamierza w okresie administrowania stroną internetową przez 
Wykonawcę wykorzystywać ankiety do realizacji przedmiotu umowy 
 
 
 



 

 

5. PYTANIE:  
Czy będzie coś takiego jak harmonogram imprez?  
ODPOWIEDŹ: 
Tak. Wykonawca zgodnie z zapisem siwz, cyt.: Wykonawca winien skutecznie powiadomić 
mieszkańców o kalendarzu spotkań. Jedną z form powiadamiania jest zamieszczenie 
kalendarium na stronie internetowej. Ponieważ zgodnie z siwz, cyt.: Zadaniem Wykonawcy 
będzie opracowanie i prowadzenie strony internetowej Projektu, po wykupieniu odpowiedniej 
domeny internetowej, Wykonawca winien samodzielnie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
decydować o sposobie wykorzystania strony na cele edukacji ekologicznej w sposób 
najbardziej efektywny. 
 
6. PYTANIE:  
Czy będzie galeria i jak często będą dodawane nowe elementy do niej? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. Na bieżąco 
 
7. PYTANIE:  
Czy będzie odtwarzanie multimediów na stronie - kanał youtube czy indywidualny player?  
czy tylko możliwość pobrania? to samo dotyczy audio. 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, Wykonawca winien zapewnić możliwość odtwarzania plików multimedialnych i ich 
pobierania. Zamawiający oczekuje że odpowiednio doświadczony Wykonawca zastosuje 
rozwiązania profesjonalne, umożliwiające łatwe pobieranie i odtwarzanie plików 
multimedialnych przez mieszkańca posiadającego komputer i podstawową wiedzę, w 
zakresie jego obsługi. Wg Zamawiającego wskazane byłoby zastosowanie playera freeware 
 
8. PYTANIE:  
Czy ma być formularz kontaktowy? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. W pkt 2.9 OPZ Zamawiający zapisał cyt.:  Na stronie internetowej Wykonawca winien 
zaprezentować wiedzę z zakresu segregowania odpadów i pracy Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej, zamieścić przygotowane filmy oraz 
formularz kontaktowy w celu umożliwienia mieszkańcom regionu obsługi zakładu, łatwy i 
anonimowy sposób zadawania pytań związanych z selektywną zbiórką, segregacją i 
technologiami zagospodarowywania odpadów. 
 
9. PYTANIE:  
Czy ma być mapa google? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, pod warunkiem, że nie będzie to generowało kosztów po stronie Zamawiającego po 
przejęciu własności domeny przez Zamawiającego. Jeżeli wiąże się to z wnoszeniem opłat – 
NIE. 
 
10. PYTANIE:  
Czy ma być opcja wyszukiwania na stronie? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak  
 
11. PYTANIE:  
Czy strona ma być tylko w języku polskim? Jeżeli nie, to wskazanie liczby języków? 
ODPOWIEDŹ: 
Tak, tylko w języku polskim 
 
 



 

 

12. PYTANIE:  
Czy w razie strony z większą ilością języków treści dostarcza Zamawiający? 
ODPOWIEDŹ: 
Patrz odpowiedź nr 11 
 
13. PYTANIE:  
Czy treści do strony (polskie) dostarcza zamawiający? 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z siwz, cyt.: Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie i prowadzenie strony 
internetowej Projektu, po wykupieniu odpowiedniej domeny internetowej, 
 
 
 
 
                     Zastępca Dyrektora 

d/s Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
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