
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 15.07.2020 r. 
   

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

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 7 
Zadanie I część 1, poz. nr 20 
Czy Zamawiający nie pomylił się dokonując zapisu: „T-shirt bawełniany z krótkim rękawem, materiał: bawełna 240 
g/m2”. Koszulki T-shirt wykonywane są z materiałów od 120 max do 200 g/m2,. Powyżej 200 g/m2 do 240 g/m2 
wykonywane są koszulki POLO, a od 240 g/m2 to już bluzy. Koszulki T-shirt w „serek” w kolorze białym 
produkowane są max do gramatury 180g/m2, kolorowe do 185 g/m2. Oczywiście można wyprodukować 
indywidualnie T-shirt o gramaturze 240 g/m2, ale czas produkcji wynosi ok. 60-70 dni. Jest też dyskomfort 
noszenia takiej koszulki. Czy w związku z powyższym Zamawiający jest w stanie zmienić zapis OPZ na: „T-shirt 
bawełniany z krótkim rękawem, materiał: bawełna 180 g/m2” i zapis SIWZ w punkcie 14.1 Kryteria oceny ofert na: 
2) Kryterium nr 2 – Kryterium jakościowe ,,J” - 20% – wykorzystany materiał do produkcji koszulek to bawełna o 
gramaturze min. 180g/m², zgodnie z zał. 1 do OPZ lp. 20. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji Wykonawcy, następującą liczbę punktów w ww. kryterium: 
a) za brak deklaracji dostarczenia koszulek z materiału o gramaturze 180g/m², – Zamawiający przyzna 0 pkt; 
b) za zadeklarowanie dostarczenia koszulek z materiału o gramaturze 180g/m², – Zamawiający przyzna 20 pkt. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji parametru materiału promocyjnego określonego w Zadaniu nr I część nr 1 poz. 
20, tj. T-shirt oraz Kryterium nr 2 – Jakościowego  ,,J” – 20%.  

W aktualnym brzmieniu zapisów Kryterium nr 2, Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji Wykonawcy, 

następującą liczbę punktów: 

,,Kryterium nr 2 – Kryterium jakościowe ,,J” - 20% – wykorzystany materiał do produkcji koszulek to bawełna  
o gramaturze powyżej 180 g/m², zgodnie z zał. 1 do OPZ lp. 20. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji Wykonawcy, następującą liczbę punktów w ww. kryterium: 
a) za brak deklaracji dostarczenia koszulek z materiału o gramaturze powyżej 180 g/m² – Zamawiający przyzna  

0 pkt; 
b) za zadeklarowanie dostarczenia koszulek z materiału o gramaturze powyżej 180 g/m² – Zamawiający 
przyzna 20 pkt”. 

 
Pytanie nr 8 
Zadanie II część 1, poz. nr 31 
Czy Zamawiający oczekuje aby nadruk był na każdym elemencie DOMKU i CIUCHCI czy na opakowaniu? – 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Nadruk lub naklejka powinien być umieszczony na jednym elemencie w wybranym w widocznym miejscu.  
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Pytanie nr 9 
Zadanie II część 1, poz. nr 32 
Czy Zamawiający oczekuje aby znakowanie było na każdym elemencie czy na opakowaniu?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Nadruk lub naklejka powinien być umieszczony na każdym labiryncie w jednym, wybranym i widocznym miejscu. 

Pytanie nr 10 
Zadanie II część 1, poz. nr 33 
Czy Zamawiający oczekuje aby nadruk był na każdym elemencie przewlekanek czy na opakowaniu?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Nadruk  lub naklejka powinien być umieszczony na każdej zabawce z zestawu w jednym, wybranym i widocznym 
miejscu. 

Pytanie nr 11 
Zadanie II część 1, poz. nr 34 
Czy Zamawiający oczekuje aby nadruk był na każdym klocku czy na opakowaniu?  

Odpowiedź  Zamawiającego: 
Nadruk lub naklejka powinien być umieszczony na największym klocku, w widocznym miejscu. 

Pytanie nr 12 
Zadanie II część 2 - materiały promocyjne VIP – poz. nr 39-45 
Czy Zamawiający oczekuje aby znakowanie było na każdym elemencie czy na opakowaniu?  
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Nadruk powinien być umieszczony na eleganckim pudełku, w przypadku głośnika JBL na głośniku. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1. SIWZ - zmieniony w dniu 15-07-2020 r.; 
2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-07-2020 r.; 
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 15-07-2020 r.; 
4. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 15-07-2020 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. 
 

  

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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