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                              Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.12.2020.11 
 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/14/2020 
 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
„Produkcja i dostawa 4 filmów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE. Nr sprawy WZ/14/2020. 

 
W związku z  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający jako drugie kryterium w przedmiotowym przetargu nieograniczonym 
założył  tzw. Koncepcję filmu.  Należy zauważyć, że jest to najważniejsze kryterium, które 
będzie decydowało o wyborze oferty. 
Prosimy o wyjaśnienie tego terminu, ponieważ w przedmiotowym SWIZ nigdzie nie ma 
informacji co przez to pojęcie Zamawiający rozumie. Pojęcie "koncepcja filmu"  jest w tym 
przypadku bardzo względne i trudno jest wywnioskować co autor miał myśli.  Tym bardziej 
jest to zasadne gdyż w opisie  poszczególnych kryteriów pojawia się termin scenariusz, który 
jak wynika z opisu Zamawiający traktuje jako zamiennik terminu "koncepcja". Jest to 
pomieszanie pojęć. Chyba,  że zamawiający ma na myśli pisząc "przygotowanie koncepcji 
filmów", w rzeczywistości przygotowanie  "scenariuszy filmów" . Nie mniej jednak należy 
zauważyć , że w terminologii  filmowej formalnej są to pojęcia absolutnie różne. 
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że w Części I SIWZ pkt. XIII. Opis 
sposobu przygotowania oferty ppkt. 6) określono, co Zamawiający rozumie pod pojęciem 
„koncepcja” i „scenariusz”: 
 Wraz z ofertą należy złożyć - lit. d): 
d1) w przypadku Części 1 zamówienia – 3 wstępne koncepcje, po jednej dla każdego filmu, przy 
czym na koncepcję składać się będą: 
- wstępny scenariusz zawierający szczegółowy opis koncepcji i pomysłu filmu, 
- opis koncepcji wizualnej oraz przykładowe kadry filmu, w szczególności: sposób 
uwzględnienia animacji, ujęć filmowych rozwiązań graficznych i schemat kolorystyczny, itp., 
d2) w przypadku Części 2 zamówienia - jedną wstępną koncepcję filmu, na którą składać się 
będą: 
- wstępny scenariusz zawierający szczegółowy opis koncepcji i pomysłu filmu, 
- opis koncepcji wizualnej oraz przykładowe kadry filmu, obrazujące w szczególności: sposób 
uwzględnienia animacji, rozwiązań graficznych i schemat kolorystyczny, itp.” 
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Pytanie 2: 
Ponadto należy zauważyć, że aby mogła powstać spójna koncepcja filmu, czy też scenariusz, 
niezależnie jaki pojęciem będziemy się posługiwać,  wykonawcy powinni mieć dostęp do 
informacji merytorycznych związanych z tematami będącymi przedmiotami filmu.  Ponieważ 
żaden wykonawca nie jest specjalistą w zakresie efektywności energetycznej OZE. Wykonawcy 
są specjalistami od produkcji filmów i taki jest przedmiotem tego zamówienia.  Zamawiający, 
który zastosował  kryterium  poza cenowe jako dominujące w tym postępowaniu, powinien 
udostępnić wszystkim zainteresowanym wykonawcom kompendium wiedzy na ten temat, aby 
mogli w oparciu o taką wiedzę przygotować wspomniane już koncepcje czy też scenariusze.  W 
OPZ oprócz szczątkowych informacji na temat  projektu trudno jednak takie informacje 
znaleźć.  Tak więc z punktu widzenia  PZP zamawiający nie spełnił podstawowego warunku 
jakim powinno kierować takie postępowanie - mianowicie uczciwa konkurencja.   Można 
bowiem domniemywać, że np. firmy które brały udział w szacowaniu rzeczonego 
postępowania takie informacje zdobyły i są w  sytuacji uprzywilejowanej w przypadku tego 
postępowania. 
Odpowiedź 2:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że Część III-1 i Część III-2 SIWZ, Opis 
Przedmiotu Zamówienia odpowiednio dla Części 1 zamówienia i Części 2 zamówienia  zawiera, 
zarówno kluczowe elementy i komunikaty filmu oraz zakres tematyczny w postaci haseł, jak 
również grupy odbiorców, dla których dedykowane są filmy.  
W Części III-1, w Opisie Przedmiotu Zamówienia: str. 1 „Zakres tematyczny filmów”, str. 4 
„Odbiorcy filmów” oraz str. 4-5 „Kluczowe elementy i komunikaty filmów”. 
W Części III-2, w Opisie Przedmiotu Zamówienia”: str. 1 „Zakres tematyczny filmów”, str. 2 
„Odbiorcy filmów” oraz str. 2-3 „Kluczowe elementy i komunikaty filmu animowanego:”. 
Ponadto Informacje dotyczące zakresu merytorycznego filmów, tzn. EE i OZE oraz pozostałych 
zagadnień tematycznych, dostępne są na stronie internetowej Projektu m.in. w zakładkach 
„Oferta Doradców” oraz „Wiedza” (strona internetowa Projektu podana została w Część III-1 
oraz Część III-2 SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia).  
Adres strony internetowej Projektu to : www.doradztwo-energetyczne.gov.pl lub 
www.nfosigw.gov.pl , w zakładce „Doradztwo Energetyczne”. 
Informacje te są dostępne w sposób jednakowy i równy dla wszystkich potencjalnych 
Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, ani nie oczekuje 
merytorycznej wiedzy od Wykonawcy i taka wiedza nie jest elementem oceny ofert w 
niniejszym postępowaniu, co wynika z przyjętego sposobu oceny określonego w Części I SIWZ 
pkt. XXI. „Kryteria, ich wagi i sposób oceny ofert”.  
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami określonymi w Części II-1 i Części II-2 SIWZ 
„Umowa” § 2 „Realizacja umowy” ust. 2, w ramach realizacji zamówienia:  
„2. Scenariusze (…), Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, (…). 
Wykonawca opracuje scenariusze (…) na podstawie: założeń do scenariuszy, o których mowa 
w zał. nr 1 do niniejszej umowy, wstępnej koncepcji filmu złożonej z ofertą Wykonawcy 
zawartej w zał. nr 2 do niniejszej umowy oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną  
(e-mail) przez Zamawiającego na prośbę Wykonawcy.” Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym także zagadnienia 
merytoryczne”. 

http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w procesie szacowania wartości zamówienia nie były 
udostępniane żadne dodatkowe informacje dotyczące merytorycznej zawartości filmów. 
Żaden z podmiotów pytanych o szacunkową wartość zamówienia nie występował także do 
Zamawiającego z prośbą o przekazanie takich informacji, co wskazuje na to, że wiedza w tym 
zakresie nie miała znaczenia przy określaniu przez Wykonawców szacunkowych kosztów 
realizacji zamówienia.  
Treść  „Wstępnego zapytania ofertowego – szacownie kosztów zamówienia” w załączeniu.  
 
Pytanie 3: 
Np w filmie nr 2 - Zamawiający napisał  " 1. Za kreatywność , nowatorskie potraktowanie 
tematu, oryginalność proponowanych rozwiązań, w tym graficznych - max  10 pkt przy czym: 
a) Koncepcja filmu nowatorsko traktuje temat i scenariusz jest oryginalny"  
Takie zapisy widnieją też w  pozostałych podkryteriach filmów.  
Z opisu tego jasno wynika, że nastąpiło tutaj utożsamienie obu pojęć, co jest błędem 
formalnym.  Gdyż koncepcja filmu nie jest scenariuszem. A aby ocenić czy scenariusz jest 
oryginalny nie wystarczy mieć koncepcję filmu.  Ocenę scenariusza można zrobić tylko na 
podstawie rzeczywistego scenariusza.  Abstrahując od faktu, że taka ocena zawsze pozostanie 
subiektywna.  Prosimy o doprecyzowanie  tych zapisów aby były jasne, przejrzyste  dla 
potencjalnych wykonawców.  
Odpowiedź 3:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji postępowania  
nie ma mowy o utożsamieniu obu pojęć, na co jednoznacznie wskazują zapisy w Części I SIWZ 
pkt. XIII., gdzie określono co ma  zawierać wstępna koncepcja filmów, tj. 
-   wstępny scenariusz zawierający szczegółowy opis koncepcji i pomysłu filmu, 
- opis koncepcji wizualnej oraz przykładowe kadry filmu, w szczególności: sposób 
uwzględnienia animacji, ujęć filmowych rozwiązań graficznych i schemat kolorystyczny, itp., 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający w przedstawionych podkryteriach - kryterium koncepcja filmu, wg których ma 
oceniać  oferty używa następujących pojęć: 
a) kreatywność nowatorskie pojęcie do tematu - prosimy o odpowiedź w jaki  Zamawiający 
zamierza mierzyć, który  z "koncepcji"  jest  nowatorska czy też oryginalna, a która 
nie.  Przecież jest to bardzo subiektywny parametr oceny. 
b)  koncepcja filmu jest spójna, poszczególne sceny są logicznie zaplanowane- prosimy o 
odpowiedź w jakiego narzędzia użyje Zamawiający aby ocenić "spójność" "koncepcji " a także 
logiczność elementów lub scen. Podobnie jak wyżej ten parametry należą do subiektywnych. 
Prawo Zamówień Publicznych  w przypadku postępowań dotyczących usług, gdzie  występują 
poza cenowe kryteria uniemożliwia stosowanie takich kryteriów które są w żaden sposób 
nieweryfikowalne i nieobiektywne. A co za tym idzie naruszą PZP w kontekście  naczelnej 
zasady jaką jest uczciwa konkurencja.  Jest bowiem oczywiste,  że ani spójności przekazu, a 
nowatorskości czy oryginalności nie da się zmierzyć za pomocą jakichkolwiek narzędzi.  Są 
to  subiektywne parametry, które nie gwarantują zgodnie z zasadami PZP obiektywnego 
wyboru. W związku z powyższym   wnioskujemy o zmianę tych parametrów na takie, które 
będą mogły  być poddane ocenie zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i nie będą stwarzać 
wrażenia, że Zamawiający może być nieobiektywny podczas  wybierania ofert. 
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Odpowiedź 4:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że w Części 1 zamówienia, w 
kryterium Koncepcja filmu (K) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Każda 
oferta oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej, 
na podstawie przedłożonych wraz z ofertą wstępnych koncepcji filmów.  
Każdy z oceniających członków Komisji Przetargowej będzie oceniać wstępne koncepcje 
przedstawione dla trzech filmów, (…); ocena oferty w tym kryterium będzie stanowiła średnią 
ocen przyznanych danej ofercie przez oceniających Członków Komisji Przetargowej, przy czym 
ocena punktowa oferty przez Członka Komisji Przetargowej będzie sumą punktów 
przyznanych przez niego trzem wstępnym koncepcjom filmów - od 0 do 60 punktów. 
Analogiczny sposób oceny ofert w kryterium Koncepcja filmu, przyjęty został w Części 2 
zamówienia. 
 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, kryteriami oceny 
ofert mogą być, oprócz ceny, inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w tym 
np. właściwości estetyczne. Nie można zgodzić się zatem ze stwierdzeniem, że ustawodawca 
nie dopuszcza zastosowania kryteriów subiektywnych, ani z tym, że każde kryterium musi być 
mierzalne za pomocą jakiegoś narzędzia, czy wzoru.  „Zamawiający dysponuje swobodą 
określania kryteriów oceny ofert, z tym że każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do 
danego przedmiotu zamówienia (być z nim związane). Jednakże kryteria niewymierne muszą 
poddawać się kwantyfikacji. (Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert UZP Część I str. 42)”.   
„Kryteria tego typu (niemierzalne) mogą i powinny być stosowane tam, i w takim wymiarze, w 
jakim to jest potrzebne do wyboru oferty najkorzystniejszej. O ile to możliwe i wskazane ze 
względu na cel, zamawiający powinien określić kierunki, w których wykonawcy powinni 
podążać w swoich ofertach: nowoczesny czy tradycyjny, wyraźny czy subtelny, wyróżniający 
się czy stonowany itd., itp.” (Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert UZP Część I str. 43). 
 
Uwzględniając powyższe zasady, w Części I SIWZ pkt. XXI. „Kryteria, ich wagi i sposób oceny 
ofert”, dla poszczególnych filmów w podkryterium 1): „Za kreatywność, nowatorskie 
potraktowanie tematu, oryginalność proponowanych rozwiązań, w tym graficznych”, w pkt. 
od a) do c), Zamawiający określił składowe elementy podlegające ocenie w tym podkryterium, 
wskazując przy tym, co rozumiane jest przez nowatorskie i oryginalne podejście do tematu, 
wskazano również preferowane kierunki rozwiązań wizualnych i graficznych oraz stosowanej 
kolorystyki. 
Natomiast w Części I SIWZ pkt. XXI. „Kryteria, ich wagi i sposób oceny ofert”, dla 
poszczególnych filmów w podkryterium 2): „Za kompleksowość i spójność przekazu”, w pkt. 
od a) do f), Zamawiający określił składowe elementy podlegające ocenie w tym podkryterium.  
 
Użyte w tym podkryterium pojęcia nie wymagają jednak w ocenie Zamawiającego 
dodatkowego wyjaśnienia, ponieważ zgodnie z definicjami zawartymi w słowniku języka 
polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl), spójny - to logicznie powiązany, harmonijny, 
konsekwentny, a logiczny - to sensowny, rozsądny, zgodny z logiką. 
 
 

https://sjp.pwn.pl/
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Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że w przyjętym sposobie oceny (przyznawania punktów 
w podkryteriach) zastosowano również kwantyfikację poszczególnych parametrów 
podlegających ocenie, poprzez stopniowanie liczby przyznawanych punktów, w zależności od 
stopnia spełnienia preferencji Zamawiającego.  
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Małgorzata Staniszewska 


