Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych
świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Warszawa, 27 kwietnia 2022 r.
Nr sprawy: ABM-ZAKUP-6/2022

Wykonawcy

W związku z pytaniem zgłoszonym w sprawie postępowania na produkcję pięciu
animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych prowadzonego z wyłączeniem
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art.
2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiający zgodnie z pkt. 15.3 Zapytania ofertowego, poniżej
przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.
Pytanie:
Mam pytanie o wymaganą jakość animacji Whiteboard na potrzeby realizacji niniejszego
postępowania. W praktyce, w zależności od wyznaczonego wzorca jakości, animacja
Whiteboard może kosztować od 1000 do 5000 zł za minutę - i bez określenia w sposób
precyzyjny informacji o oczekiwanej jakości (najlepiej za pomocą już istniejącego filmu wideo)
ryzykują Państwo porównywanie ofert, które zawierają zupełnie inne koncepcje.
Przykłady różnych realizacji (od najprostszej do najbardziej zaawansowanej) w technice
Whiteboard:
https://youtu.be/0QLMjDlY_Wk
https://www.youtube.com/watch?v=aSZLY-bXI1M
https://www.youtube.com/watch?v=z67Yypx_TZY
https://youtu.be/GHn1_PdFbnA (mix animacji Whiteboard z animacją 2d)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące jakości i standardów przedmiotu zamówienia
określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami OPZ m.in.:
„Filmy zostaną wyprodukowane na podstawie opracowanego przez Wykonawcę
i zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza w formie umożliwiającej całościową
emisję wideo. Nagrania filmów (tzw. wideo) zostaną wykonane w jakości i standardzie HD
wymaganym do zamieszczenia w Internecie.”;
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w realizację prac oraz wnoszenia uwag
i wymagania naniesienia na materiale produkcyjnym poprawek na każdym etapie realizacji
przedmiotu zamówienia.”;
„Odbiór filmów będzie następował w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich przekazania
Zamawiającemu. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonane
sprawdzenie każdego z filmów pod względem kompletności i zgodności technicznej z
wymaganiami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
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nieprzyjęcia filmu z powodu złej jakości materiału wideo i audio i może wymagać od
Wykonawcy jego poprawienia (w ramach ceny oferty złożonej przez Wykonawcę) w terminie
maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń”.
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