
 

Warszawa, dnia 16.07.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SIWZ III 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 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 w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: 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 13: 
Proszę o odpowiedź na pytania: Zadanie I część 2, poz. 13, 14, 15; Zadanie II część 1, poz. 23, 24, 25. 
Pamięci USB ze złączem do telefonu z systemem Android (micro USB i USB typ C) współpracują jedynie z telefonami 
które wspierają funkcję OTG (on the go). Czy dany telefon posiada funkcję OTG można sprawdzić za pomocą aplikacji 
"USB OTG Checker". 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie materiałów promocyjnych określonych w Zadaniu I część 2, poz. 13, 14, 
15 oraz Zadanie II część 1, poz. 23, 24, 25. 
 
Pytanie 14: 
Pamięć USB z lighting. Smartfony iPhone nie wspierają transferu plików poprzez złącze lighting. Na rynku światowym 
jest tylko jeden model pamięci USB oficjalnie dopuszczony do współpracy z telefonami iPhone. Jednak również ten 
model, do pracy wymaga zainstalowania na telefonie specjalnej aplikacji. 
Nie wszyscy użytkownicy tych pamięci USB będą świadomi powyższych wymagań dotyczących telefonów, mogą więc 
zgłaszać reklamacje, że dany pendrive nie działa. Reklamacje będą więc bezzasadne. 
Czy Zamawiający będzie miał możliwość przekazania powyższych informacji wszystkim potencjalnym użytkownikom 
pamięci USB? Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w/w zadaniach i pozycjach OPZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia dla materiału promocyjnego określonego  
w Zadaniu I cz. 1 poz. 15, tj. Pendrive Lightning. 
 
Pytanie 15: 
Proszę o odpowiedź na pytania: Zadanie I część 2, poz. 21. 
Ponieważ czapki w konfiguracji kolorystycznej zawartej w OPZ nie są dostępne, muszą być szyte na indywidualne 
zamówienie. Czas oczekiwania na wykonanie produkcji to 7-8 tygodni od zatwierdzenia prototypu. 
Czy Zamawiający dopuszcza inna konfigurację kolorystyczną: czarna góra z niebieskimi wstawkami – daszek 
niebieski i/lub czarna góra z zielonymi wstawkami – daszek zielony. 
Specyfikacja i zdjęcia poniżej. 
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300g/m2 100% cotton twill, 6 panel, Stiffened front panels, Flat peak with 6 stitch lines, Contrast colour peak, stitch 
eyelets and button, Snapback adjuster, Tear away label, Collectable with peak sticker, Retro style 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis materiału promocyjnego określonego w Zadaniu I część 2, poz. 21. Wzór czapek 
określony w Opisie przedmiotu zamówienia  jest zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej PSR, zaproponowana przez 
Wykonawcę kolorystyka jak i typ jej nie odpowiada materiałowi promocyjnemu opisanemu w Zadaniu I część 2, poz. 
21. Zamawiający wymaga dostarczenia czapki typu basebollówka, proponowana w zamian to typ trucker. 
 
Pytanie 16: 
Bardzo proszę o dodatkowe doprecyzowanie opisu koszulek z pozycji 20. Czy koszulka ma mieć dekolt V-neck czy 
klasyczny, okrągły? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie koszulek z dekoltem typu V-neck jak i okrągłym dekoltem.  
 
Pytanie 17: 
Czy dopuszczają Państwo możliwość znakowania grawerem laserowym długopisów z pozycji nr 6 części 1? Ze 
względu na trwałość i estetykę jest to dedykowana metoda znakowania przeznaczona dla metalowych długopisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość znakowania laserowego długopisów określonych z poz. nr 6 dla części 1, tj. 
długopis do ekranów dotykowych. 
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Pytanie 18: 
Zadanie II część 1 poz. 29 
Myszka bezprzewodowa Logitech M220 Silent nie posiada funkcji Bluetooth. W związku z powyższym, czy 
Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ dotyczący tego modelu bez funkcji Bluetooth, czy zmieni zapis na myszkę 
bezprzewodową (inny model) Logitech Silent z funkcją Bluetooth. Ponieważ różnica w cenie między tymi modelami 
to ponad 100%, odpowiedź na to pytanie ma kluczowy wpływ na wycenę produktu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis Opisu przedmiotu zamówienia i dopuszcza myszkę bez funkcji Bluetooth. 
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