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Sprawa nr ECFC 2600.2.2020 

Toruń, dnia 16.10.2020 r. 

 

 

Odpowiedzi  i wyjaśnienia treści  SIWZ  

dot. zadania pn; udostępnienie w drodze licencji wraz z hostingiem  

oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego dostępu do materiałów 

multimedialnych zwaną dalej Platformą streamingową opartą o technologie filmu na życzenie 

zwanej dalej VOD oraz transmisji na żywo zwanej dalej LiveStream. 

 

Na podstawie Art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)w związku z wpływem zapytań wyjaśniam że: 

Ogłoszenie nr 592873-N-2020 z dnia 2020-10-08 r. ze zmn. zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

  

W imieniu Zamawiającego informuję, iż udzielono następujące odpowiedzi na pytania : 

 

Pytanie nr 1 : 

 

Co do odpowiedzi na pytanie 5, to poważne zastrzeżenie budzi wymaganie posiadania bazy danych 

w Polsce, w sytuacji gdy zamówienie publiczne musi być skierowane do co najmniej do wykonawców 

z obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odpowiedź zamawiający nie 

uwzględnia, iż globalna gospodarka przy tego rodzaju usługach sprzyja możliwości ulokowania usług 

na serwerach gwarantujących najwyższy poziom usług, a z tego powodu raczej poza granicami Polski. 

Wreszcie należy dostrzec, że nawet największe na świecie i amerykańskie koncerny informatyczne 

działają na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, gdzie też zapewnione jest chmura 

spełniająca wymagania RODO oraz szereg wysokich zabezpieczeń danych. Dlatego też zdaniem 

wykonawcy powinno być dopuszczone aby jeśli wykonawca spełnia wymagania RODO i gwarantuje 
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w obrębie Unii Europejskiej. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy 

w tym, zakresie zamawiający zmieni treść udzielonej odpowiedzi? 

  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

 

Zamawiający potwierdza, że od początku założeniem była dopuszczalna sytuacja taka, aby potencjalni 

oferenci, którzy spełniają wymagania RODO i gwarantują bezpieczeństwo danych, mieli możliwość 

posiadania dostępu do bazy danych w obrębie Unii Europejskiej. Dla jasności przekazu Zamawiający 

wprowadza zapis następującej treści: Baza użytkowników wraz z ewentualnymi wrażliwymi danymi 

w niej umieszczonymi powinna znajdować się i być zarządzana na serwerach zlokalizowanych 

w obrębie Unii Europejskiej, podobnie jak cześć backend-owa projektu (m.in,. API, MAPI, panel 

administracyjny). 

 

 



 

Strona 2 z 2 

 

Pytanie nr 2 : 

Odnośnie strumienia live, wykonawca zwraca się z zapytaniem w jakiej formie dostarczą Państwo 

sygnał live? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 

Formą dostarczaną będzie stream w formacie RTMP w rozdzielczości 1920x1080p, zalecany bitrate 6 

Mb/s, maksymalny bitrate 10 Mb/s dostarczony na adres endpointa wskazany przez Zleceniobiorcę. 

 

1. Termin składania ofert:  20.10.2020 r. godz. 12.00. 

1) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.10.2020 r. godz. 12:05, po uzyskaniu przez 

Zamawiającego dostępu do złożonych w systemie EPZ plików, w Europejskim Centrum 

Filmowym CAMERIMAGE, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń. 

 

 

 

 

 


