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Warszawa, dnia 05 lipca 2019 r.

WYJAŚNIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na produkcję filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego 
na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

Pytanie 1:
czy UTK zapewni wsparcie w organizacji zdjęć w pociągu, w lokomotywie oraz udostępni 
lub wesprze w udostępnieniu elementów infrastruktury kolejowej - dyspozytornię 
lub pomieszczenie zbliżone do dyspozytorni, celem aranżacji wnętrza oraz fragment linii 
kolejowej z możliwością poruszania się lokomotywy po torze?
elementy konieczne to:
- fragment linii kolejowej z infrastrukturą i semaforem, z możliwością poruszania się 
lokomotywą
- lokomotywa
- maszynista lub maszyniści - z aktualnymi uprawnieniami, które pozwolą na prowadzenie 
lokomotywy w trakcie wykonywania zdjęć (maszyniści nie będą filmowani)?

dyspozytornia nie jest elementem koniecznym, ale obniżającym koszty realizacji.

Odpowiedź:
UTK zapewnia, że wykonawca otrzyma stosowne upoważnienia na dostęp na obszar kolejowy 
oraz przebywanie w pojazdach kolejowych, a także zapewni niezbędne zgody i upoważnienia 
na upublicznienie utrwalonego obrazu infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych. 
Realizacja zdjęć na terenie kolejowym będzie odbywać się każdorazowo w obecności 
przedstawiciela UTK, stąd zapisy zawarte w § 2 ust. 5 i 6 projektu umowy (załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego) „Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego 
o planowanych dniach zdjęciowych, dla których niezbędne jest zapewnienie wstępu na obszar 
kolejowy, do pojazdów kolejowych oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu 
umowy, o których mowa § 6 ust. 5 Umowy, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych 
przed rozpoczęciem zdjęć. Terminy realizacji zdjęć, o których mowa w ust. 5 muszą być 
zaakceptowane przez Strony”.
Wymagania w zakresie niezbędnej aranżacji zdjęć w pomieszczeniach oraz na obszarze 
kolejowym wykonawca jest zobowiązany wskazać w koncepcie produkcyjnym, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy. W przypadku konieczności realizacji ujęć z wnętrza kabiny 
pojazdu kolejowego UTK zapewni, że pojazd będzie prowadzony przez osobę do tego 
uprawnioną.

Pytanie 2:
Czy jeśli UTK zapewni wsparcie - czy będzie to wsparcie w formie odpłatnej przez 
realizującego film - dla właściciela infrastruktury kolejowej czy w formie bezpłatnej.

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:
Wykonawca nie ponosi kosztów z tytułu zapewnienia przez UTK wsparcia, o którym mowa 
powyżej.

Pytanie 3:
Czy jeśli będzie to forma płatna - czy UTK jest w stanie wstępnie i szacunkowo ocenić koszty 
wynajmu, wypożyczenia elementów infrastruktury (fragment toru z semaforem, lokomotywa)  
które będą konieczne do realizacji ww. scenariusza?
Zdjęcia na torze: od 1 do 2 dni, zdjęcia w lokomotywie: od 1 do 2 dni.

Odpowiedź:
Wykonawca nie ponosi kosztów z tytułu zapewnienia przez UTK wsparcia, o którym mowa 
powyżej. Nie ma zatem konieczności wyceny.

Pytanie 4:
Czy UTK jest w stanie zapewnić, wesprzeć w organizacji lub wskazać maszynistę 
z odpowiednimi uprawnieniami, który będzie prowadził lokomotywę w przypadku, gdy aktor 
grający maszynistę będzie grał swoją rolę w kabinie lokomotywy?

Odpowiedź:
W przypadku konieczności realizacji ujęć z wnętrza kabiny pojazdu kolejowego (prowadzenie 
pojazdu) UTK zapewni, że pojazd będzie prowadzony przez osobę do tego uprawnioną. 
Zadaniem Wykonawcy będzie taki montaż zdjęć, aby wskazywały prowadzenie pojazdu przez 
maszynistę-aktora.

Pytanie 5:
W przypadku braku możliwości wsparcia UTK w realizacji - czy możliwe jest zrealizowanie 
filmów formie animacji 3D?

Odpowiedź:
UTK nie przewiduje wykorzystania animacji 3D.

Z poważaniem

PIOTR SZCZEPANIAK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PLANOWANIA I NADZORU
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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