
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 14.07.2020 r. 
  Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 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.: „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie 
materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Powszechnym spisem rolnym 2020, w 
tym realizacji Konkursów promujących spis”, numer sprawy: 37/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu 
numer 2020/S 130-318594 z dnia 8-07-2020 r. 

Pytanie nr 4 
Czy znakowanie ma wyglądać tak jak na dołączonych wizualizacjach? Pendrive z pozycji 1 i 2 - czy nadruk ma być 
na korpusie i na zatyczce?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Tak, znakowanie produktu ma wyglądać jak na załączonych wizualizacjach, zgodnie z Księgą Identyfikacji 
Wizualnej PSR. Nadruk ma być na korpusie i na zatyczce 
 
Pytanie nr 5 
Pozycja 20 - T-shirt - czy nadruk ma być w jednym miejscu, czy w trzech miejscach, tak jak na wizualizacji? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Znakowanie produktu ma wyglądać jak na załączonych wizualizacjach, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
PSR. Nadruk ma być w trzech miejscach. 
 
Pytanie nr 6 
Pozycja 21 Czapka z daszkiem - czy nadruk ma być w jednym miejscu, czy w dwóch miejscach, tak jak na 
wizualizacji? 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Tak, znakowanie ma wyglądać jak na załączonych wizualizacjach, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PSR. 
Nadruk ma być w dwóch miejscach. 
 
Zamawiający dokonał również niezależnej modyfikacji, niezwiązanej z odpowiedziami na powyższe pytania 
Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju nadruku (monochromatyczny / pełny 
kolor) na materiałów promocyjnych określonych w Zadaniu I i II.  

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 14-07-2020 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. 
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