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                              Warszawa, dnia 21 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  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Ustosunkowując się do Państwa odpowiedzi na pytanie nr 1 informujemy iż, zacytowane przez 
Was  SIWZ cześć 1 pkt. XIII nie definiują w żaden sposób  pojęć scenariusza  jak i koncepcji.  
Zapis "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" 
W żaden sposób nie  odzwierciedla prawidłowych opisów tych pojęć.  Definicja scenariusza  używana 
powszechnie w pracy filmowców brzmi następująco : " Scenariusz – literacki projekt dzieła filmowego, 
opowiadającego jego fabułę, charakteryzujący postacie i miejsce zdarzeń, zawierający dialogi"  . 
Scenariusz nie może więc być częścią koncepcji filmu, bo koncepcja filmu to skrótowy opis ogólnych 
założeń filmu.  Również opisane  pojęcia ;schemat kolorystyczny,  sposób uwzględnienia animacji, czy 
ujęć filmowych, rozwiązań graficznych są przypisane do dokumentu zwanego scenopisem i co  do 
zasady nie są anni częścią scenariusza ani tym bardziej częścią koncepcji filmu.  
Definicja scenopisu brzmi następująco :  "opracowywany na podstawie scenariusza techniczny plan 
realizacji filmu, sztuki teatralnej bądź serialu telewizyjnego, zawierający szczegółowy opis 
kolejnych scen, scenografii, ujęć kamery. Przy realizacji filmu jest podstawą konkretnych 
działań reżysera, operatora i scenografa. W praktyce filmowej, zwłaszcza w animacji, nazywany też 
"scenopisem opisowym". To podstawowa część filmu, na której jest opracowany " 
Reasumując w zapisie definiującym  tzw. koncepcje nastąpiło pomieszanie pojęć, co powoduje, że jako 
wykonawca tak naprawdę nie wiemy czym się mamy kierować przy tworzeniu ewentualnej koncepcji. 
A co za tym idzie co będzie podlegało ocenie w kryterium  dodatkowym poza ceną.   Mając powyższe 
na względzie  składamy wniosek o  poprawne sformułowanie elementów, które będą podlegały ocenie. 
a które maj w tym przypadku wpływ na wybór oferty.  Nie dopuszczalne bowiem jest aby kryterium 
dodatkowe poza cenowe było opisane w taki sposób, że potencjalny wykonawca tak naprawdę nie wie 
co ma precyzyjne w nim przygotować, a dodatkowo stosowane pojęcia są wymieszane mimo że są 
zupełnie innymi częściami składowymi produkcji filmowej.  
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSerial_telewizyjny&data=02%7C01%7CElzbieta.Watts%40nfosigw.gov.pl%7Cd0c217d9fde0491fd8e008d8402de919%7Cdc703567210e4399b083b2500cb5d658%7C0%7C0%7C637329913213737745&sdata=0s9AHHkugeWeK2K5jL%2B81uFrtwuAoIv2st0IANcwgHo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FScena&data=02%7C01%7CElzbieta.Watts%40nfosigw.gov.pl%7Cd0c217d9fde0491fd8e008d8402de919%7Cdc703567210e4399b083b2500cb5d658%7C0%7C0%7C637329913213747736&sdata=X%2BjBvUdH5kXNIsA4aDQe8C9GKk6cJoxKndesTdftIt4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FScenografia&data=02%7C01%7CElzbieta.Watts%40nfosigw.gov.pl%7Cd0c217d9fde0491fd8e008d8402de919%7Cdc703567210e4399b083b2500cb5d658%7C0%7C0%7C637329913213747736&sdata=eMHZ7BnVY2CaMKpCR%2FFVyVRgUY%2BvrHzzMKEpMwKyX%2FI%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FRe%25C5%25BCyser&data=02%7C01%7CElzbieta.Watts%40nfosigw.gov.pl%7Cd0c217d9fde0491fd8e008d8402de919%7Cdc703567210e4399b083b2500cb5d658%7C0%7C0%7C637329913213757734&sdata=oKR0qXzmuEF%2BPfgqIkzliA6OJkVZYOx%2FPY%2BZ7LojqZI%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FFilm_animowany&data=02%7C01%7CElzbieta.Watts%40nfosigw.gov.pl%7Cd0c217d9fde0491fd8e008d8402de919%7Cdc703567210e4399b083b2500cb5d658%7C0%7C0%7C637329913213777729&sdata=sB0ueGO4h5NTRcWSKCCJxHW50AQSWEGbbiM21rGZRIw%3D&reserved=0
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Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający ponownie informuje, że w Części I SIWZ pkt. XIII. Opis 
sposobu przygotowania oferty ppkt. 6) lit. d), Zamawiający, precyzyjnie określił, co rozumie się w tym 
zamówieniu przez „wstępną koncepcję” i z jakich elementów powinna się ona składać.  
Zadaniem Zamawiającego jest określenie zakresu wymaganych informacji oraz sposobu oceny ofert, 
co Zamawiający sprecyzował w Części I SIWZ pkt. XIII.  Informacje te są dostępne w sposób jednakowy 
i równy dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, na których podstawie każdy z potencjalnych 
Wykonawców ma możliwość zaprezentowania własnego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Części I SIWZ pkt. XXI. Kryteria, ich wagi i sposób oceny 
ofert Ad. 2) W kryterium Koncepcja filmu, Zamawiający precyzyjnie określił podkryteria podlegające 
ocenie (odpowiednio dla każdej z Części zamówienia). Odpowiadając na zadane przez Wykonawcę 
pytanie „(…) co będzie podlegało ocenie w kryterium dodatkowym poza ceną” Zamawiający, poniżej 
wypunktował podkryteria podlegające ocenie w pozacenowym kryterium „Koncepcja filmu”, zgodnie 
z Częścią I SIWZ pkt. XXI:  
dla Części I zamówienia  pkt. 2.1.a) ppkt. 1-4, pkt 2.1.b) ppkt. 1-4, pkt 2.1.c) ppkt. 1-5: 
- kreatywność, nowatorskie potraktowanie tematu, oryginalność proponowanych rozwiązań, w 

tym graficznych. 
- kompleksowość i spójność przekazu. 
- kluczowe elementy i komunikaty. 
- przykłady inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną. 

Dodatkowo dla filmu nr 3: 
- przykłady prośrodowiskowych dobrych praktyk 
dla Części II zamówienia pkt 2.2. ppkt. 1-6: 
- kreatywność, nowatorskie potraktowanie tematu, oryginalność proponowanych rozwiązań,  

w tym graficznych. 
- kompleksowość i spójność przekazu. 
- kluczowe elementy i komunikaty. 
- przykłady inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną. 
- przykłady prośrodowiskowych dobrych praktyk 
- rodzaj stosowanej grafiki/animacji 

 
W przyjętym sposobie oceny (przyznawania punktów w podkryteriach) zastosowano kwantyfikację 
poszczególnych parametrów podlegających ocenie, poprzez stopniowanie liczby przyznawanych 
punktów, w zależności od stopnia spełnienia preferencji Zamawiającego, które zostały jasno określone 
w Części I SIWZ pkt. XXI.  
 
Pytanie 2: 
W odpowiedzi na pytanie nr 4  Zamawiający  napisał, że oceny kryterium poza cenowego dokonają 
Członkowie Komisji Przetargowej co ma zapewnić obiektywny wybór oferty.  Z uwagi  jednak na fakt, 
że w przedstawionych podkryteriach ofert zastosowano pojęcia subiektywne a więc np zgodnie z 
opisem : spójny, harmonijny, konsekwetny, zwracamy się z pytaniem czy wśród członków komisji 
znajdują sie osoby , które są  niezależnymi specjalistami w dziedzinie produkcji filmowej, którzy są w 
stanie w sposób obiektywny i profesjonalny ocenić przedstawione kryterium dodatkowe.  Trudno 
bowiem oczekiwać aby urzędnik państwowy był specjalistą od produkcji filmowej.  Sądząc po opisie 
stworzonego OPZ, można wręcz domniemywać, że nie jest. Prosimy więc o odpowiedź na pytanie czy 
wśród osób członków komisji sa takie osoby.  
Odpowiedź 2: 
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  Pytanie Wykonawcy nie 
dotyczy treści SIWZ, tym samym Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia na nie odpowiedzi   
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Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Pzp  „Członków komisji 
przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego”,  a zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy Pzp 
„Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków 
komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji 
odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac”. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
          Małgorzata Staniszewska 


