
 

 

  
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 31.07.2020 r. 
   

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 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.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 
poświęconej promocji PSR 2020”, numer sprawy: 42/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 144-
354923 z dnia 28-07-2020 r. 
 
Pytanie nr 2 
W nawiązaniu do dokumentów zamieszczonych na https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/226,1,spec.html dotyczących przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej 
poświęconej promocji PSR 2020, w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wskazują Państwo,  
iż szczegóły planowania aktywności w TV, radio i prasie znajdują się w  załączniku nr 1 do OPZ.  W wyżej wymienionej 
lokalizacji nie ma takiego załącznika. Zwracam się z prośbą o przesłanie lub wskazanie miejsca, w którym jest 
dostępny. 
 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie Załączników nr 1, 2 i 3 do OPZ, które 
stanowią odpowiednio: 

1) Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Wytyczne dot. liczby godzin przewidzianych na emisję 
materiałów promujących PSR w mediach publicznych, niepublicznych oraz publikacji prasowych; 

2) Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Księga identyfikacji wizualnej PSR 2020; 
3) Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia – rozdzielnik. 

 
Zamawiający informuje, że szczegóły planowania aktywności w TV, radiu i prasie znajdują się w zmodyfikowanym  
dokumencie.  
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający w pkt 2.1.2.2 pisze „Wykonawca zaplanuje emisje, wykupi czas antenowy oraz zapewni emisje 
zrealizowanych przez siebie materiałów w oparciu m.in. o wytyczne (załącznik nr 1).”  
Prosimy o dodanie do dokumentacji załączników 1-4, na które powołuje się Zamawiający w OPZ. 
Odpowiedź  Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie Załączników nr 1 i 2 do OPZ, które stanowią 
odpowiednio: 

1) Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Wytyczne dot. liczby godzin przewidzianych na emisję 
materiałów promujących PSR w mediach publicznych, niepublicznych oraz publikacji prasowych; 

2) Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Księga identyfikacji wizualnej PSR 2020; 
3) Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia – rozdzielnik. 
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Zamawiający dokonał następujących modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2.3.2 lit. c) – było 
c) dostarczenia zapakowanych materiałów w ciągu 10 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji wydruków proof 

(o których mowa w punkcie 2.3.1. d)) do wszystkich lokalizacji zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 
4 do zamówienia w ilościach w nim wskazanych, rozładowania przedmiotu zamówienia i dostarczenia do miejsca 
magazynowania wskazanego przez Odbiorcę; 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2.3.2 lit. c) – powinno być 
c) dostarczenia zapakowanych materiałów w ciągu 10 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji wydruków proof 

(o których mowa w punkcie 2.3.1. d)) do wszystkich lokalizacji zgodnie z rozdzielnikiem oraz w ilościach w nim 
wskazanych, rozładowania przedmiotu zamówienia i dostarczenia do miejsca magazynowania wskazanego przez 
Odbiorcę; 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2.3.2 lit. e) – było 

e) uzyskania od każdego z Odbiorców potwierdzenia odbioru każdej dostawy poprzez podpisanie protokołu 
odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zamówienia. Protokoły odbioru zamówienia 
zostaną sporządzone w 4 jednobrzmiących wersjach (po jednym dla Zamawiającego  i Odbiorcy oraz dwóch 
dla Wykonawcy). 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2.3.2 lit. e) – powinno być 

e) uzyskania od każdego z Odbiorców potwierdzenia odbioru każdej dostawy poprzez podpisanie protokołu 
odbioru dostawy. Protokoły odbioru zostaną sporządzone w 4 jednobrzmiących wersjach (po jednym dla 
Zamawiającego  i Odbiorcy oraz dwóch dla Wykonawcy). 

 
Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji SIWZ oraz:  

1) Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Wytyczne dot. liczby godzin przewidzianych na emisję 
materiałów promujących PSR w mediach publicznych, niepublicznych oraz publikacji prasowych; 

2) Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Księga identyfikacji wizualnej PSR 2020; 
3) Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia – rozdzielnik. 

 
 

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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