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                              Warszawa, dnia 17 sierpnia 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.12.2020. 
 
              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  pytaniem dotyczącym ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytania wraz  
z odpowiedzią: 
 
Pytanie 1: 
W związku z Państwa odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 12.08.2020 r. (pytanie nr 1 oraz 
2) ponownie prosimy o doprecyzowanie pojęcia „koncepcji filmu”. Zgodnie z zapisami w Rozdziale XIII 
SIWZ ust. 6 lit. D) wraz z ofertą należy złożyć dodatkowo: „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 (…) d2) w przypadku Części 2 
zamówienia - jedną wstępną koncepcję filmu, na którą składać się będą: - wstępny scenariusz 
zawierający szczegółowy opis koncepcji i pomysłu filmu (…)”. Wg definicji (źródło: Wikipedia), jak 
również prawideł sztuki filmowej scenariusz to: Scenariusz filmowy – z narracją w czasie teraźniejszym 
– zawiera dialogi, opis akcji, postaci, miejsc i czasu. Struktura jego podporządkowana jest 
sformalizowanym konwencjom, czyli tzw. formatowi scenariusza. Scenariusz telewizyjny, szczególnie 
w wypadku serialu, zawiera również szkic fabuły, charakterystykę postaci, oraz uwagi odautorskie. 
Scenariusz z założenia nie zawiera ani opisu koncepcji, ani pomysłu na film.  
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje, że w Części I SIWZ pkt. XIII. Opis sposobu 
przygotowania oferty ppkt. 6), Zamawiający,  jasno określił, co rozumie przez „wstępną koncepcję”, 
która powinna składać się zarówno z wstępnego scenariusza tj. opisu koncepcji i pomysłu (idei) filmu 
oraz koncepcji wizualnej i przykładowych kadrów filmu, w szczególności: sposobu uwzględnienia 
animacji, ujęć filmowych rozwiązań graficznych i schemat kolorystyczny, itp. 
Biorąc powyższe pod uwagę terminy „scenariusz” i „wstępny scenariusz”  należy rozumieć, jako opis 
koncepcji i pomysłu filmu. 
Zamawiający ponownie zwraca uwagę, że scenariusz właściwy, na definicję którego powołał się 
Wykonawca w swoim zapytaniu, zostanie opracowany w trakcie realizacji zamówienia, 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.” 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
          Małgorzata Staniszewska 


