
Strona 1 z 2

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

 e-mail: utk@utk.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 07 września 2020 r.

BDG-WZPU.2510.381.2020.2.JK

WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, Urząd Transportu Kolejowego, przekazuje treść zapytań wraz 
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy zgody i dostęp na kręcenie opisanych scen w zarysie scenariusza będą zapewnione przez 
Państwa?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie ze wzorem umowy o dzieło stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego w myśl§ 6 ust. 4 Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji  przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy zapewni możliwość wstępu na obszar kolejowy, 
do pojazdów kolejowych oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 
w zakresie zgodnym z uzgodnionym konceptem produkcyjnym, o którym mowa  w § 2 ust. 2 
Umowy. Zamawiający zapewnia to nieodpłatnie.

Pytanie nr 2:

Czy osoby, które pojawiają się w zarysie scenariusza – pracownicy kolei jak kasjerka, 
motorniczy, konduktor, pracownicy sterowania ruchem – mają być odgrywani przez aktorów, 
czy będą może wyznaczone przez Państwa osoby do tych ujęć?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni obsadę głównej roli 
(pasażerki Pani Ani)  przez profesjonalną aktorkę. Pozostałe osoby niezbędne do realizacji 
poszczególnych scen (statyści) zapewni Zamawiający we własnym zakresie.

http://www.utk.gov.pl/
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Pytanie nr 3:

Czy możecie Państwo wydłużyć termin składanie ofert – przynajmniej do 11.09 ? Oczekują 
Państwo przygotowania ostatecznego scenariusza, wraz z rozpisaniem pomysłu kreatywnego 
na jego realizację. Przetarg został ogłoszony w dniu wczorajszym – 5 dni roboczych to jest 
bardzo krótki czas na taki zakres pracy

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu przyjmowania ofert w odpowiedzi 
na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

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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