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Warszawa, dnia 06 września 2017 r.

BAF-WZPL.253.13.2017.4.MG

Informacja o złożonych pytaniach
 dotyczących zapisów SIWZ w postępowaniu 

pn. „Opracowanie merytoryczne i graficzne scenariuszy zajęć, autorskich podręczników oraz 
książek edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC” 
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego 

nr sprawy: BAF-WZPL.253.13.2017 

Do dnia 6 września 2017 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące 
pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1:
Czy opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych i książek dla dzieci musi 
wykorzystywać projektowanie w 3D analogiczne do zastosowanego przy tworzeniu bohatera 
kampanii w identyfikacji wizualnej? 
Jasny jest dla nas zapis o konieczności zapewnienia zgodności pomiędzy identyfikacją 
wizualną kampanii a opracowywanymi w ramach tego zlecenia materiałami, podręcznikami 
i książeczkami. Taką spójność można jednak osiągnąć również przy zastosowaniu kreski 
rysunkowej stosowanej typowo w książkach dla dzieci (a nie modelowania 3D). Czy takie 
projekty graficzne będą dopuszczalne?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że materiały edukacyjne i książki dla dzieci mogą być opracowane 
graficznie przy zastosowaniu kreski rysunkowej, przy zachowaniu zgodności z identyfikacją 
wizualną kampanii.

Pytanie nr 2:
Czy określenie długości "Scenariuszy zajęć (w wersji elektronicznej) prowadzonych przez 
edukatorów" (20-25 stron) dotyczy długości materiału po składzie graficznym, czy samej 
treści - tj. 20-25 znormalizowanego maszynopisu po 1800 znaków na stronę?
Rzetelny, wyczerpujący i profesjonalny opis powyższych scenariuszy nie wymaga naszym 
zdaniem aż 20 stron znormalizowanego tekstu, może jednak zostać przedstawiony na 20-25 
stronach po opracowaniu graficznym. Czy taka interpretacja wymogu długości scenariusza 
jest dopuszczalna?

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że liczba stron scenariuszy dotyczy długości materiału 
po opracowaniu graficznym.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAW 

PASAŻERÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.:
22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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