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Warszawa,  30. 12. 2016 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

 

BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie 

audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk 

i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu pn. „Model bazy danych 

przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania 

w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), nr referencyjny  

BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1:  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie audiowizualnych materiałów 

informacyjnych i promocyjnych bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie w filmie gotowych (tzn. zakupionych ze 

“stoków”) zdjęć, animacji lub ujęć wideo?  

2. Czego w skrócie ma dotyczyć tematyka filmów i jakie konkretne sceny powinny być 

w filmach pokazane? (Przykładowo: czy realizacja ma być kręcona w konkretnych 

miejscach lub konkretnych obiektach? czy w filmie mają się pojawić ujęcia z lotu 

ptaka lub inne specjalistyczne ujęcia? czy w filmie mają wystąpić konkretne osoby lub 

np. statyści?)  

3. Jaki ma być stopień skomplikowania i wygląd efektów animacji w filmie? Czy mają 

to być animacje 3D czy wystarczą animacje rysunkowe 2D? (w miarę możliwości 
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prosimy o podesłanie przykładów realizacji wykonanych na podobnym poziomie 

graficznym)  

4. Jaki ma być stopień skomplikowania realizacji filmowych? (w miarę możliwości 

prosimy o podesłanie przykładów realizacji wykonanych na podobnym poziomie 

graficznym) 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1.  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w filmach gotowych (tzn. zakupionych ze “stoków”) 

zdjęć, animacji lub ujęć wideo. 

Jednak z zgodnie zrozdziałem  I pkt 15 załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ, Wykonawca będzie 

wprowadzał zgłaszane przez Zamawiającego uwagi do wybranego projektu graficznego i 

kolejnych jego modyfikacji. 

W związku z powyższym, w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego 

zaproponowanych rozwiązań, może być konieczne samodzielne wykonanie zdjęć, animacji 

lub ujęć wideo. 

Ad. 2.  

Lokalizacje realizowanych w filmie ujeć/scen zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w 

scenariuszu. Zgodnie z rozdziałem I pkt 15 OPZ Wykonawca będzie wprowadzał zgłaszane 

przez Zamawiającego uwagi do wybranego projektu graficznego i kolejnych jego 

modyfikacji. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza uatrkacyjnienie filmów poprzez 

wykorzystanie ujęcia z lotu ptaka.  

W przypadku nagrywania wypowiedzi osób wskazanych przez Zamawiającego ujęcia będą 

realizowane na terenie Warszawy w terminie uzgodnionym z występującymi osobami. 

Ad. 3.  

Zamawiający dopuszcza stosowanie zarówno  animacji 2D i 3D. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 

15 załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ, Wykonawca będzie wprowadzał zgłaszane przez 

Zamawiającego uwagi do wybranego projektu graficznego i kolejnych jego modyfikacji. 

Jednocześnie Zamawiający podaje przykłady realizacji filmów wykonanych na podobnym 

poziomie graficznym:  

https://www.youtube.com/channel/UCVTm6jr62UeDunY1h6_NqtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ9M7aiWwuk 

https://www.youtube.com/watch?v=yjBGhucDj5U 

https://www.youtube.com/watch?v=7vcVDLIKBz0 

https://www.youtube.com/channel/UCVTm6jr62UeDunY1h6_NqtQ
https://www.youtube.com/watch?v=fQ9M7aiWwuk
https://www.youtube.com/watch?v=yjBGhucDj5U
https://www.youtube.com/watch?v=7vcVDLIKBz0
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Stopień skomplikowana animacji nie może być mniejszy niż w przedstawionych przykładach. 

Ad. 4.  

Stopień skomplikowana animacji nie może być mniejszy niż w przekazanych przykładach. 

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 


