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Warszawa, dnia 09 lipca 2019 r.

WYJAŚNIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

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

Pytanie 1:
„Aktorzy – Wykonawca zapewni obsadę głównej roli (maszynisty). Pozostałe osoby niezbędne 
do realizacji poszczególnych scen (statyści) wyznacza Zamawiający we własnym zakresie.”
Pytanie: Czy oznacza to, że koszt statystów jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:
Tak. Za zapewnienie statystów odpowiada Zamawiający. Wykonawca nie ponosi z tego tytułu 
żadnych kosztów.

Pytanie 2:
Licencja
„Wraz z filmem Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 
majątkowe, natomiast autorzy scenariusza, reżyserii, zdjęć, muzyki i grafiki oraz pozostali 
twórcy Dzieła, wyrażą zgodę na niewykonywanie przysługującym im osobistych praw 
autorskich – podczas rozpowszechniania na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy z 
Zamawiającym, polach eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, cyfrowo, na taśmie
magnetycznej), w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, m.in. płyta DVD,
pendrive;
- publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
- publicznego odtwarzania;
- użyczania;
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną;
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych
i sieci kablowych.”
Z zaznaczonych informacji wynika, że chodzi o tzw. prawa do emisji w telewizji.
Pytanie 1: 
Z uwagi na to, że taka opcja jest kosztowna czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w 
Formularzu Ofertowym i rozdzielenie Ceny oferty na opcję bez praw do Telewizji oraz koszty 
samych praw do takiej emisji.
Pytanie 2:
Wycena takich praw do emisji w telewizji ma być standardowa dla 12 miesięcy, tak?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie 3:
Czy podanie wartości realizowanej usługi w załączniku nr 3 jest konieczne? Duża część 
naszych klientów zastrzegła sobie, by nie podawać wartości zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia załącznik nr 3 usuwając z niego kolumnę Wartość realizowanej usługi.

Pytanie 4:
Czy dopuszczają Państwo możliwość przedstawienia koncepcji realizacji filmu edukacyjnego 
jako filmu 360 stopni?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

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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