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WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-
edukacyjnej kampanii medialnej w ramach Projektu Kampania 
Kolejowe ABC” 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: 
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 4.15.10.15 Zamawiający określił wymogi 
dla produkcji m.in. notesu oraz długopisów.
Wykonawca po przeanalizowaniu ofert kilku niezależnych dostawców, zajmujących się 
nadrukami materiałów wizualnych na artykułach konferencyjnych informuje, że żaden 
z dostawców nie podjął się zrealizowania notesów i długopisów w kolorze turkusowym 
zgodnym z identyfikacją wizualną wskazaną w Księdze Identyfikacji Wizualnej „Kampanii 
Kolejowe ABC”. Jako powód podane zostały bardzo wysokie koszty takiej produkcji lub 
trudności techniczne w realizacji takiego zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że notes 
będzie mógł zostać wyprodukowany w specyfikacji zbliżonej do koloru turkusowego 
określonego w księdze identyfikacji wizualnej, tj. np. kolor notesu zbliżony do Pantone 298C, 
a kolor długopisów z gumką do ekranów dotykowych w kolorze turkusowym – Pantone 
między 312C a 313C.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ.

1. Punkt 4.15.10.15 ppkt 1 lit. b Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„b) kolor: turkus, szary lub seledyn (zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
Kampanii Kolejowe ABC) z zastrzeżeniem, że wybrany kolor musi być zastosowany 
także w przypadku długopisu, o którym mowa w ppkt. 2 i teczki zamykanej na gumkę, 
o której mowa w ppkt. 6,”

2. Punkt 4.15.10.15 ppkt 2 lit. a Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
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„a) materiał: aluminium w kolorze turkusowym, szarym lub seledynowym (zgodnie 
z Księgą Identyfikacji Wizualnej „Kampanii Kolejowe ABC”) ze srebrnym metalowym 
klipem, z miękką końcówką do ekranu dotykowego (touch) 
z zastrzeżeniem, że wybrany kolor musi być zastosowany także w przypadku notesu, 
o którym mowa w ppkt. 1 i teczki zamykanej na gumkę, o której mowa w ppkt. 6,”

3. Punkt 4.15.10.15 ppkt 6 lit. d Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„d) materiał: aluminium w kolorze turkusowym, szarym lub seledynowym (zgodnie 
z Księgą Identyfikacji Wizualnej „Kampanii Kolejowe ABC”) z zastrzeżeniem, 
że wybrany kolor musi być zastosowany także w przypadku notesu, o którym mowa 
w ppkt. 1 i długopisu, o którym mowa w ppkt. 2,”

Pytanie 2:
Jak oceniacie dotychczasowe rezultaty akcji prowadzonej we wcześniejszych odsłonach? 
Co się udało, co nie?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający nie odnajduje 
związku pomiędzy zadanym pytaniem a treścią SIWZ.

Pytanie 3:
Jakie były do tej pory kluczowe elementy komunikacji i dlaczego?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający nie odnajduje 
związku pomiędzy zadanym pytaniem a treścią SIWZ.

Pytanie 4:
Czy wszystkie postaci i konwencja animowana powinna zostać 1:1 rozwinięta i zaadaptowana 
czy może podlegać modyfikacjom?

Odpowiedź:
W trakcie trwania kampanii logotyp nie ulegnie zmianie. Zamawiający określił formę 
i zasady stosowania logotypu „Kampanii Kolejowe ABC”, wskazując na wstępie Opisu 
Przedmiotu Zamówienia: Logotyp „Kampanii Kolejowe ABC”, projekt Rogatka – bohatera 
„Kampanii Kolejowe ABC”, hasło oraz zasady ich stosowania, niezbędne do właściwej 
realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Księdze Znaku i Księdze Identyfikacji 
Wizualnej zamieszczonych na stronie internetowej https://kolejoweabc.pl/identyfikacja-
wizualna.
W punktach 3.5 oraz 3.6 OPZ Zamawiający wskazał, że: „elementem kreacji powinien być 
bohater projektu „Kampania Kolejowe ABC” – Rogatek, rozumiany jako pozytywny symbol 
kampanii. Postać Rogatka powinna być uwzględniona na każdym etapie realizacji kampanii, 
w sposób pozbawiony cech infantylnych, wzbudzając pozytywne reakcje. Zamawiający 
nie precyzuje, w jakim zakresie bohater projektu „Kampania Kolejowe ABC” zostanie 
wykorzystany przez Wykonawcę w kreacji – nie musi być elementem dominującym, 
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jeśli kreacja uzasadnia inne zastosowanie, może pojawić się jako element symboliczny 
lub fragmentaryczny”.

Pytanie 5:
Czy „tematy bazowe” oznaczają, iż każdy z nich powinien być tematem osobnego spotu?

Odpowiedź:
W punktach 3.8.1–3.8.3 OPZ Zamawiający precyzyjnie wskazał liczbę spotów, w jakich mają 
zostać przedstawione poszczególne tematy bazowe.

Pytanie 6:
Do obecnego etapu i złożenia oferty powinniśmy przygotować storyboardy? W pkt 4.1 
jest napisane, że będzie to do wykonania dopiero po podpisaniu umowy czy po wygranym 
przetargu? A jeśli tak na jakiej bazie mamy opracować materiał teraz?

Odpowiedź:
W przywołanym punkcie 4.1 OPZ Zamawiający określił, że „po podpisaniu umowy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uszczegółowione projekty/ storyboardy wszystkich 
materiałów przeznaczonych do emisji w ramach pierwszego etapu kampanii (oparte 
na przykładowych projektach przedstawionych w Ofercie)”.
W wyjaśnieniach do SIWZ z 20 czerwca Zamawiający wskazał, że „Wykonawca 
wraz z Ofertą powinien przedstawić m.in. projekty/ storyboardy pięciu reklam telewizyjnych, 
czyli przykładowe projekty wszystkich reklam telewizyjnych, ilustrujących tematy, o których 
mowa w pkt II 3.8 OPZ. Zgodnie z zapisem  pkt 11.1.3.3 SIWZ projekty/storyboardy 
te należy traktować jako przykłady ilustrujące założenia platformy kreatywnej, a nie gotowe 
projekty”.  
Zgodnie z pkt 11.1.3.3 SIWZ Oferta ma zawierać „przykładowe projekty materiałów 
do emisji: przykładowe projekty/ storyboardy reklam telewizyjnych, przykładowy projekt 
reklamy zewnętrznej typu billboard i przykładowy projekt plakatu do szkół; 
projekty/storyboardy te należy traktować jako przykłady ilustrujące założenia platformy 
kreatywnej, a nie gotowe projekty”.
W pkt 11.2 SIWZ Zamawiający wskazał wymagania wobec próbek, wskazując 
m.in. w podpunkcie 11.2.1, że „opis platformy kreatywnej, o którym mowa w pkt. 11.1.3 
SIWZ zostanie zilustrowany w ofercie przykładowymi projektami/storyboardami reklam 
telewizyjnych oraz przykładowym projektem reklamy zewnętrznej typu standard billboard 
i przykładowym projektem plakatu do szkół. Projekty/storyboardy te należy traktować jako 
przykłady ilustrujące założenia platformy kreatywnej, a nie gotowe projekty. Gotowe 
propozycje zostaną przedstawione przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Zamawiający 
będzie mógł żądać wprowadzenia zmian/poprawek w tych propozycjach w zakresie 
niepowodującym zmian założeń platformy kreatywnej”.

Pytanie 7:
Kreacje do ilu spotów (i jakich tematach) powinniśmy przedstawić teraz na etapie przetargu? 
Nie wynika to jasno z SIWZ-Z1-OPZ
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Odpowiedź:
Wykonawca wraz z Ofertą powinien przedstawić m.in. projekty projekty/ storyboardy pięciu 
reklam telewizyjnych, czyli przykładowe projekty wszystkich reklam telewizyjnych 
ilustrujących tematy, o których mowa w pkt II.3.8 OPZ. Zgodnie z zapisem pkt 11.1.3.3 
SIWZ projekty/storyboardy te należy traktować jako przykłady ilustrujące założenia 
platformy kreatywnej, a nie gotowe projekty.

Pytanie 8:
Czy przewidujecie możliwość przygotowania specjalnego utworu muzycznego, który byłby 
swoistym hymnem kampanii i mógłby spinać ją w różnych mediach?

Odpowiedź:
Jednym z zadań Wykonawcy w ramach realizacji Umowy jest stworzenie platformy 
kreatywnej, o której szczegółowo mowa w pkt 3 OPZ. W punkcie 3.1. OPZ Zamawiający 
wskazał, że „aby zdefiniować taką platformę, należy opisać proponowane jej elementy, 
takie jak np. bohaterowie i role, w jakich będą występować, zasadę konstrukcji scenariuszy, 
key visual (główny motyw graficzny), a także inne środki formalne, takie jak np. kolor, 
muzyka”. Zdefiniowanie platformy kreatywnej jest więc zadaniem Wykonawcy. Pomysł 
podlega ocenie Zamawiającego na etapie badania ofert.
Ponadto zgodnie z pkt 4.5.5.5 OPZ „w ramach realizacji wątków w co najmniej jednym 
z programów Wykonawca doprowadzi do stworzenia i emisji utworu muzycznego dla dzieci, 
którego podstawą będzie tematyka projektu „Kampania Kolejowe ABC”.

Pytanie 9:
Czy w ramach platformy kreatywnej możemy wykorzystać współistnienie światów 
animowanego i realnego?

Odpowiedź:
Jednym z zadań Wykonawcy jest stworzenie platformy kreatywnej. Zamawiający nie narzuca 
Wykonawcy ograniczeń w zakresie kreacji, poza koniecznymi do uwzględniania elementami, 
opisanymi w OPZ. Pomysł podlega ocenie Zamawiającego na etapie badania ofert.

Pytanie 10:
Czy możliwe są do wykorzystania formaty, bazujące na rysunkowych bohaterach kreskówek 
i światów postaci z dziecięcych światów i zakupie konkretnych licencji np. filmowych?

Odpowiedź:
Jednym z zadań Wykonawcy jest stworzenie platformy kreatywnej. Zamawiający nie narzuca 
Wykonawcy ograniczeń w zakresie kreacji, poza koniecznymi do uwzględniania elementami, 
opisanymi w OPZ. Pomysł podlega ocenie Zamawiającego na etapie badania ofert.

Pytanie 11:
Czy możliwe jest zaproponowanie konkretnych nazwisk i wykorzystanie celebrities w ramach 
tej kampanii?

http://www.utk.gov.pl/


Strona 5 z 7

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Odpowiedź:
Jednym z zadań Wykonawcy jest stworzenie platformy kreatywnej. Zamawiający nie narzuca 
Wykonawcy ograniczeń w zakresie kreacji, poza koniecznymi do uwzględniania elementami, 
opisanymi w OPZ. Pomysł podlega ocenie Zamawiającego na etapie badania ofert.

Pytanie 12:
4.8.3.5 w tym punkcie mowa jest o materiałach filmowych w ramach kampanii – czy do etapu 
składania ofert powinniśmy opracować tutaj jakiś materiał na bazie scenariusza / opisu / 
storyboardu?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 13:
Ile linii kreatywnych możemy pokazać w ramach przygotowania oferty?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 14:
W briefie jest informacja, że powinniśmy zawrzeć „elementy graficzne obowiązujące 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Jakie to elementy?

Odpowiedź:
Na wstępie Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał, że „Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020” oraz zasadami promocji i oznakowania projektów, 
a także do ich właściwego stosowania. Materiały dostępne są na stronie internetowej: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-
podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/.”

Pytanie 15:
Jakie elementy związane z kampanią digitalową powinniśmy przygotować obecnie 
do złożenia oferty, bo w briefie informacje bieżące mieszają się z docelowymi?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 16:
Ile różnych projektów billboardów powinniśmy pokazać na etapie przetargu, 
a ile przewidujecie docelowo w kampanii?
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Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.
W punkcie 4.9.3 OPZ Zamawiający wskazał założenia produkcyjne dotyczące kampanii 
na nośnikach reklamy zewnętrznej.

Pytanie 17:
Czy na etapie złożenia oferty powinniśmy pokazać projekt murala?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 18:
Czy w ramach pikników wakacyjnych mamy obecnie przygotować jakieś elementy oferty?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 19:
Czy w ramach kolorowanek i plakatów w szkołach mamy obecnie przygotować jakieś 
elementy oferty?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, jakie elementy Wykonawca ma zamieścić 
w Ofercie.

Pytanie 20:
Czy poza wypełnieniem dokumentów i formatów Worda – powinniśmy na etapie oferty 
przygotować jakieś elementy w PowerPoincie?

Odpowiedź:
W punkcie 11.1 SIWZ Zamawiający określił, w jaki sposób ma zostać przygotowana 
składana Oferta.

Pytanie 21:
Z uwagi na fakt, że agencja powinna wykonać badania swoich koncepcji kreatywnych (co jak 
wiemy zabiera 7-10 dni minimum z czasu przetargu) – czy możliwe jest przesunięcie terminu 
złożenia oferty? Badania są dość niestandardowym oczekiwaniem klienta na tym etapie 
przetargu – głównie z powodu braku możliwości oceny kreacji w porównaniu do siebie, 
bo każda agencja bada swoje pomysły i nie ma jednego badania pokazującego to co przy 
standardowych badaniach czyli benchmarku. Zabierają one sporo czasu, który normalnie 
poświęcilibyśmy na proces kreacji. Z tego powodu wielka prośba o dodatkowy tydzień 
na pracę.
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Odpowiedź:
Termin został już zmieniony ze względu na konieczność przeprowadzenia badań. 
Zamawiający nie przewiduje kolejnych zmian terminu w tym zakresie.

Pytanie 22:
W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 4.10.5.5 Zamawiający określił:
Do rozpoczęcia wydarzenia edukacyjno-informacyjnego, o którym mowa w pkt. II.5.7., 
realizowanego w 2020 roku mural musi być wykonany.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał ma na myśli wydarzenie edukacyjno-
informacyjne opisane w pkt II.4.11.

Odpowiedź:
Tak. Mural musi zostać wykonany do wydarzenia edukacyjno-informacyjnego, opisanego 
w pkt II.4.11., realizowanego w 2020 roku.
W związku z tym pkt. 4.10.5.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4.10.5.5. Do rozpoczęcia wydarzenia edukacyjno-informacyjnego, o którym mowa 
w pkt. II.4.11., realizowanego w 2020 r. mural musi zostać wykonany, a w tym samym czasie, 
w którym będzie odbywało się wydarzenie, musi nastąpić jego uroczysta odsłona 
przeprowadzona z udziałem Zamawiającego. Wykonawca tak zaplanuje działania, które będą 
prowadzone podczas wydarzenia oraz Akcji Mural, by były one spójne.”

Ponadto, w związku ze stwierdzonym błędem w odesłaniu zawartym w § 17 ust. 2 we wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, Zamawiający koryguje brzmienie § 17 ust. 2 
jak niżej:
„2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Strony są uprawnione do dokonania wszelkich 
zmian o łącznej wartości mniejszej niż 10 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 Umowy oraz mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 p.z.p., niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami p.z.p. 
Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może 
prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia Przedmiotu Umowy 
innego rodzaju przedmiotem.”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
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