
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 18.06.2020 r. 
   

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 
loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 
2020”, numer sprawy: 26/DK/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 101-244381 z dnia  
26-05-2020 r. 

Pytanie nr 1 
Czy symboliczne wręczenie nagród oznacza dojazd do laureata, wręczenie nagrody do rąk i nagranie jej na film?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt 3.12: 

1. ppkt. 12) ,,Wykonawca zobowiązuje się wykonać 11 nagrań audio relacji z symbolicznego wręczenia nagród 
z pierwszego, drugiego i trzeciego losowania, których zapis będzie w dobrej jakości w formacie mp3 oraz 
avi, w liczbie 3 nagrań z wręczeń przenośnych dysków twardych, 3 nagrań z wręczeń tabletów i 5 nagrań z 
wręczeń laptopów. Nagrania mają zostać wykonane poprzez rozmowę z laureatem, mają zawierać 
informację o losowaniu, w którym laureat uzyskał nagrodę, jej rodzaju, marce i modelu oraz 
województwie zamieszkania laureata. Relacje muszą zostać wykonane w taki sposób, aby prezentować 
pozytywny wizerunek Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Każda relacja trwać ma nie dłużej niż 15 minut”; 

2. ppkt. 13) ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu od laureatów 22 zdjęcia 
przedstawiające laureatów, odpowiednio po 2 zdjęcia na laureata, na których widnieje on z nagrodą, 
których zapis będzie w jakości pozwalającej na opublikowanie ich na kanałach i kontach mediów 
społecznościowych, w liczbie 6 zdjęć z wręczeń przenośnych dysków twardych, 6 zdjęć z wręczeń tabletów 
i 10 zdjęć z wręczeń laptopów. Wykonawca w regulaminie zobowiąże laureatów do przekazania mu zdjęć w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania im nagrody. W efekcie wykonanej usługi, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośnik pamięci pendrive oraz płytę DVD, zawierające opracowane 
cyfrowo, zdjęcia. Zdjęcia odpowiednio opisane (imię i nazwisko osoby fotografowanej, miejsce wręczenia 
oraz data), zostaną dostarczone Zamawiającemu w formacie: JPG w rozmiarze minimum 1024x768 px, 300 
dpi.”. 

 
Pytanie nr 2 
Czy 7 dni na weryfikację to nie za mało aby laureat przesłał wymagane dokumenty, a później by wykonawca zdążył 
sprawdzić 244 komplety dokumentów? Czy wystarczy aby przesłał je drogą elektroniczną?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający na weryfikację wyznaczył 7 dni roboczych (czyli z wyłączeniem dni niepracujących). Wystarczające 
jest przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej, co pozwoli na szybkie wykonanie zadania, tzn. przesłanie 
dokumentów i ich sprawdzenie. Wyznaczony czas weryfikacji i przyznania nagród nie może w znaczący sposób 
odbiegać od dat losowań. Postać elektroniczna dokumentów nie może uniemożliwiać przeprowadzenia procedur 
skarg, zgłoszeń i roszczeń prawnych uczestników loterii oraz innych czynności przewidzianych w opisie 
przedmiotu zamówienia (np. odbiorów etapów przeprowadzenia loterii). 
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Pytanie nr 3 
Czy wykonawca ma być prawnym organizatorem loterii?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Wykonawca pełni wszystkie obowiązki związane z realizacją loterii z ograniczeniem aspektu promocyjnego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia dyrektora właściwej jednostki administracji 
skarbowej na organizację Loterii. Oznacza to, że Wykonawca stanowi prawnego organizatora loterii. 
 
Pytanie nr 4 
Gdzie i na jakich zasadach w ofercie należy wskazać podwykonawców, oraz ich zakres obowiązków i czy ich 
również obejmuje wymóg zatrudnienia pracowników na pełen etat? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Wykonawca zgodnie z pkt 53 JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), którego wzór stanowi Załącznik nr 
6 do SIWZ – określa czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia. 
Zgodnie z pkt 3.6 SIWZ, art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące czynności, o 
których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania umowy na warunkach, o 
których mowa we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia stosował przepisy wynikające z aktualnych aktów 
wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę. 
 
Pytanie nr 5 
Czy przedstawiciele z GUS będą obecni na losowaniach? Kto będzie prowadził losowanie od strony 
konferansjerskiej?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje możliwość obecności swoich przedstawicieli na losowaniach. Zamawiający poinformuje o 
takim uczestnictwie Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych przed datą losowania.  
Opis przedmiotu zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu projektu 
scenariusza losowania z udziałem osoby prowadzącej losowanie lub lektora, wskazanie proponowanych godzin 
emisji losowań, oraz proponowany podkład muzyczny. 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 3.12 ppkt. 3) Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego udziału 
osoby prowadzącej losowanie.  
 
Pytanie nr 6 
Czy wykonane dwie loterie mają być potwierdzone referencjami? W jakiej formie należy je dostarczyć? Co 
rozumieją Państwo przez wartość loterii na poziomie 400.000 zł, czy w tej kwocie mają zawrzeć się łącznie usługa 
brutto, opłata za wydanie zezwolenia brutto, wartość nagród? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 7.1 ppkt 4) SIWZ zdolność techniczna lub zawodowa ,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, polegające na 
wykonaniu umowy na kompleksową organizację i obsługę loterii promocyjnej, z których jedno na łączną kwotę 
brutto przekraczającą 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)” 
Zamawiający zgodnie z pkt 9.8 ppkt. 6) SIWZ przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: ,,dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 
SIWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o opis oczekiwanej charakterystyki studia do losowań, cech, wyglądu, elementów.  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że Wykonawca ma wykonać i przedstawić Zamawiającemu, z 
wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni przed datą pierwszego losowania projekt Studia nawiązujący do 
identyfikacji graficznej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zawierający projekt scenografii Studia i obejmujący 
projekt wizualizacji losowania kodów rejestracyjnych, projekt wizualizacji Nagród do wygrania oraz projekt 
wizualizacji i scenariusza nagrania z symbolicznego wręczania Nagrody. Ponadto wraz z projektem studia 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu projekt scenariusza losowania z udziałem 
osoby prowadzącej losowanie, wskazanie proponowanych godzin emisji losowań, oraz proponowany podkład 
muzyczny.  
Nawiązanie do identyfikacji graficznej możliwe będzie poprzez porównanie z księgą identyfikacji wizualnej 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zawierającej wzory graficzne do stosowania w odniesieniu do tego wydarzenia. 
Niezbędne będzie zastosowanie grafik Powszechnego Spisu Rolnego, oraz odpowiedniej kolorystyki.     
 
Pytanie nr 8 
Proszę o opis symbolicznych wręczeń nagród - gdzie i w jakiej formie? Czy osoby mają przyjechać do wykonawcy 
czy wykonawca ma jechać do laureata z nagrodą na terenie całego kraju?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt 3.12: 

1. ppkt. 12) ,,Wykonawca zobowiązuje się wykonać 11 nagrań audio relacji z symbolicznego wręczenia nagród 
z pierwszego, drugiego i trzeciego losowania, których zapis będzie w dobrej jakości w formacie mp3 oraz 
avi, w liczbie 3 nagrań z wręczeń przenośnych dysków twardych, 3 nagrań z wręczeń tabletów i 5 nagrań z 
wręczeń laptopów. Nagrania mają zostać wykonane poprzez rozmowę z laureatem, mają zawierać 
informację o losowaniu, w którym laureat uzyskał nagrodę, jej rodzaju, marce i modelu oraz 
województwie zamieszkania laureata. Relacje muszą zostać wykonane w taki sposób, aby prezentować 
pozytywny wizerunek Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Każda relacja trwać ma nie dłużej niż 15 minut”; 

2. ppkt. 13) ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu od laureatów 22 zdjęcia 
przedstawiające laureatów, odpowiednio po 2 zdjęcia na laureata, na których widnieje on z nagrodą, 
których zapis będzie w jakości pozwalającej na opublikowanie ich na kanałach i kontach mediów 
społecznościowych, w liczbie 6 zdjęć z wręczeń przenośnych dysków twardych, 6 zdjęć z wręczeń tabletów 
i 10 zdjęć z wręczeń laptopów. Wykonawca w regulaminie zobowiąże laureatów do przekazania mu zdjęć w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania im nagrody. W efekcie wykonanej usługi, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośnik pamięci pendrive oraz płytę DVD, zawierające opracowane 
cyfrowo, zdjęcia. Zdjęcia odpowiednio opisane (imię i nazwisko osoby fotografowanej, miejsce wręczenia 
oraz data), zostaną dostarczone Zamawiającemu w formacie: JPG w rozmiarze minimum 1024x768 px, 300 
dpi.”. 

 
Pytanie nr 9 
Czy firma kurierska, przez którą będą wysyłane nagrody również jest rozumiana jako podwykonawca i czy stosują 
się to niej zapisy z SIWZ odnośnie podwykonawców?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie części zadań i prac opisanych w dokumentacji przetargowej 
stanowi podwykonawcę.  
 
Pytanie nr 10 
Jakie dokładnie dokumenty mają być złożone w ofercie przez podwykonawców? Czy jest to osobny JEDZ podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jedną osobę z zarządu, czy również wszyscy z zarządu 
podwykonawcy mają podpisać się na tym JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający w pkt 4 SIWZ określił szczegółowe informacje dot. podwykonawstwa. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, składa każdy z 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z pkt 9.1 SIWZ 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, uzupełnionego w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, 
Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D, Sekcji: Część VI.  
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, 
dotyczące tych podmiotów.  

 
Pytanie nr 11 
Dokumenty składane w ofercie muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wszystkie 
osoby z KRS (2.6 SIWZ). Czy ten sam wymóg dotyczy zatwierdzania oferty w platformie zamówieniowej? (ten w 13.2 
SIWZ). 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 2.6 SIWZ oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w 
tym także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy, w tym także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

 
Pytanie nr 12 
Czym uwarunkowany jest zapis o zatrudnieniu pracowników na pełen etat, oraz co w sytuacji gdy jeden z 
podwykonawców jest firmą rodzinną i nie zatrudnia w ten sposób ludzi? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zgodnie z wykładnią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wykonujące czynności,  
o których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania umowy na warunkach, o 
których mowa we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia stosował przepisy wynikające z aktualnych aktów 
wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę.  
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wykładnia art. 29 ust 3a Ustawy Pzp nie dotyczy realizacji czynności przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykonujące oznaczone przez Ustawę czynności samodzielnie. 

  
Pytanie nr 13 
Chcielibyśmy prosić o zmianę treści przetargu w zakresie opublikowanej umowy oraz formularzy cenowego i 
ofertowego. Całość pieniędzy za nagrody musi być przekazana na nocie księgowej a nie na fakturze. 
Przekazywanie pieniędzy na nagrody na fakturze jest niezgodne z prawem.  Dodatkowo chciałbym zapytać o 
podatki od nagród pow. 2280 zł. Czy wchodzą one w pulę nagród, czy laureaci opłacają je sami? Jeśli opłacają je 
sami to niemożliwe będzie tak szybkie jak w Opisie Zamówienia wydawanie nagród i weryfikacja. Jeśli GUS funduje 
te podatki, to są one częścią puli nagród i również będą przekazywane na nocie księgowej razem z pieniędzmi na 
nagrody, powinny być punktem w części zadania drugiego w formularzu cenowym. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz oferty, Załącznika nr 3 do SIWZ, tj. 
Formularz cenowy, Załącznika nr 7 do SIWZ, tj. wzór umowy.  Wartość nagród przekazywana będzie na nocie 
księgowej.  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia i odprowadzenia 
w imieniu Zamawiającego i laureatów do właściwych jednostek administracji skarbowej, wszelkich opłat i 
podatków należnych z tytułu przygotowania i przeprowadzenia Loterii oraz wygranych w grach losowych, w tym 
także odprowadzenie za laureatów zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody rzeczowej. Podatki od 
nagród powyżej 2 280,00 zł mają wchodzić w pulę nagród i są rozliczane fakturą VAT.  
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) SIWZ – zmieniona w dniu 18-06-2020r.; 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 18-06-2020 r.; 
3) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (wzór) - zmieniony w dniu 18-06-2020 r.; 
4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r.; 
5) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 

 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ oraz na 
Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

  

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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