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Warszawa, dnia 30.12.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)”, numer sprawy: 
49/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 230-567184 z dnia 25-11-2020 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 15 stycznia 2021 r. godzina 11:00. 
 
 
Pytanie 30: 
Zamawiający udzielając wyjaśnień oraz zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia dokonał zmiany przedmiotu 
zamówienia. Udzielona odpowiedź, że przesyłki listowe przekazane Wykonawcy do dystrybucji będą zawierały 
nadrukowane na kopercie pełne dane adresowe Zamawiającego oraz informacje promujące Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) i nie będą zawierały pełnych danych adresowych adresata, do którego 
zostanie skierowana korespondencja tj.: imienia i nazwiska, miejsca doręczenia i właściwego kodu pocztowego 
wskazuje, iż Zamawiający chciałby dokonać dostarczenia korespondencji masowej jako Druk Bezadresowy, czyli 
nieopatrzoną oznaczeniem adresata i adresem informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą 
technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym 
książkę, katalog, dziennik lub czasopismo; druk bezadresowy nie stanowi przesyłki pocztowej w rozumieniu 
ustawy Prawo Pocztowe. 
Dodatkowo Zamawiający w pkt 3 I. Przedmiotu Zamówienia wpisał, iż świadczenie usługi polegać będzie na 
dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego w formie przesyłek listowych nierejestrowanych, 
korespondencji. Przesyłka bez umieszczonych danych adresata nie jest przesyłką listową lecz Drukiem 
Bezadresowym. Wykonawca podkreśla, że ustawa Prawo Pocztowe jasno precyzuje określenie przesyłki listowej  – 
przesyłkę pocztowa z korespondencją lub druk, a przesyłka pocztowa to rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i 
adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia 
adresatowi. W obu przypadkach zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Pocztowe. Ustawę Prawo Pocztowe 
stosuje się zarówno w odniesieniu do usług pocztowych powszechnych jak również usług pocztowych 
niepowszechnych.  
Wykonawca zatem wnosi o zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. Proponowane zmiany: 
I. Przedmiot zamówienia  
pkt 3 
„świadczenie usługi polegać będzie na dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego 
korespondencji masowej” 
pkt 4 
„Przygotowaną przez Zamawiającego korespondencję, stanowić będą druki bezadresowe, których waga będzie 
wynosić…(Wykonawca prosi o podanie rzeczywistej wagi druku), skonfekcjonowane w białych kopertach, 
przeznaczonych do pakowania maszynowego C6/C5 (114/229), z papieru o gramaturze 80g/m.” 
pkt 5 
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„ Przez Druk Bezadresowy Zamawiający rozumie, świadczenie usługi niepowszechnej, świadczonej na podstawie 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe z późń. zm.” 
pkt 9 
„ Zasięg terytorialny wykonania usługi dostarczenia korespondencji masowej obejmować będzie całą Polskę.” 
pkt 10 
„ Zamawiający wymaga, aby dostarczenia korespondencji masowej do adresatów, Wykonawca dokonał zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem w zakresie dostarczania druków bezadresowych w obrocie krajowym.” 
pkt 17 
„Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania dostarczenia korespondencji stanowiły podpisane i 
ostemplowane przez placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych 
druków bezadresowych lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług 
pocztowych, sporządzane każdorazowo przy nadaniu przez Zamawiającego korespondencji.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dokonał zmiany przedmiotu zamówienia i zgodnie z dokumentacją postępowania, 
przedmiotem zamówienia jest „Usługa odbioru i dystrybucji korespondencji masowej na potrzeby 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (2021)”. W odpowiedzi na pytanie 5 z dnia 
22.12.2020 r. Zamawiający dopuścił, możliwość dostarczenia listów przez Wykonawcę jako przesyłki marketingowe, 
które w rozumieniu Wykonawcy mogą zostać określone jako Druk Bezadresowy. 

Zamawiający dokonał zmian Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w sposób 
następujący: 
Pkt I.3 
„Świadczenie usługi polegać będzie na dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego 
korespondencji masowej.„ 
Pkt I.4 
„Przygotowaną przez Zamawiającego korespondencję, stanowić będą druki bezadresowe, których waga będzie 
wynosić ok. 10 gram/sztuka, skonfekcjonowane w białych kopertach, przeznaczonych do pakowania maszynowego 
C6/C5 (114/229), z papieru o gramaturze 80g/m.” 
Pkt I.5 
„Przez druk bezadresowy Zamawiający rozumie, świadczenie usługi niepowszechnej na podstawie ustawy z dnia 23 
listopada 2012 roku Prawo Pocztowe z późń. zm.”. 
Pkt I.10 
„Zamawiający wymaga, aby dostarczenia korespondencji masowej do adresatów, Wykonawca dokonał zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem w zakresie dostarczania Druków Bezadresowych w obrocie krajowym.” 
Pkt I.17 
„Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania dostarczenia korespondencji stanowiły podpisane i 
ostemplowane przez placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych 
druków bezadresowych lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług 
pocztowych, sporządzane każdorazowo przy nadaniu przez Zamawiającego korespondencji.” 
 
Zamawiający pozostawia zapis pkt I.9 Opisu przedmiotu zamówienia bez zmian. 
 
Pytanie 31: 
Druk Bezadresowy to usługa pocztowa niepowszechna, polegającą na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu 
druków bezadresowych do gospodarstw domowych lub przedsiębiorców. Druk Bezadresowy doręczany jest do 
punktów doręczeń, czyli oddawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez właścicieli lub współwłaścicieli 
nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynek mieszkalny stanowiący 
odrębną nieruchomość lub oddawcze, skrzynki pocztowe instalowane przez operatora wyznaczonego na 
obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie, do których ma być doręczony druk bezadresowy. 
Zamawiający przekazując druk do doręczenia powinien przygotować druki w pakietach o masie nie większej niż 10 
000 gramów. W pakietach druki bezadresowe należy oddzielić przekładkami po 100 sztuk. Pakiety powinny być 
oznaczone poprzez wskazanie: nadawcy, placówki oddawczej, liczby druków bezadresowych znajdujących się w 
pakiecie, ze wskazaniem obszaru doręczeń, na którym mają być doręczone. Powyższe informacje powinny być 
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podane na wypełnionym przez nadawcę formularzu adresowym, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu. 
Druki są doręczane według obszaru doręczeń, czyli obszaru, na który mają być doręczone druki bezadresowe 
określanego przez podanie nazw województw, miast, wsi, dzielnic, osiedli, czy pełnych nazw ulic – oraz 
ewentualnie numerów budynków i zakresów numerycznych. Obszar doręczeń jest bazą przygotowaną przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego  przy realizacji Umowy. Obszar doręczeń jest na bieżąco aktualizowany o bazę 
adresowo-mieszkaniową tj. mieszkania, budynki i inne zamieszkałe pomieszczeniach, a także zawiera punkty 
doręczeń, co do których zostały zgłoszone żądania niedoręczania druków.  
Wykonawca dopuszcza możliwość dostarczenia przesyłek zgodnie z przekazaną od Zamawiającego bazą adresową, 
jednak wymaga to od Wykonawcy indywidualnego podejścia do realizacji umowy oraz pozyskania dodatkowych 
informacji od Zamawiającego. Wykonawca nie posiada w swojej ofercie usługi bezadresowej, której doręczenie 
odbywa się wg odrębnej bazy adresowej Zamawiającego, dlatego też, aby przygotować indywidualną ofertę dla 
Zamawiającego konieczne jest skalkulowanie możliwości realizacji tej usługi. Zatem, aby skalkulować koszt usługi 
Wykonawca musi ustalić proces dla tej usługi i potrzebuje dokładnych informacji dotyczących: 
- wolumenu,  
- dokładnej wagi korespondencji określonej w gramach 
- odbioru wydrukowanego materiału od Zamawiającego TAK czy NIE,  
- pakiety - pakowanie materiału na placówki oddawcze po czyjej stronie będzie realizowane Zamawiającego czy 
Wykonawcy, - w jaki sposób i w jakiej formie Zamawiający dostarczy druki z bazą adresową, czy baza adresowa 
będzie posiadała przyporządkowanie adresatów do właściwych placówek oddawczych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wolumenem jest przygotowana do dystrybucji korespondencja masowa w maksymalnej 
ilości 15.200.000 sztuk, zgodnie z pkt. I.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Waga pojedynczego listu wynosi ok. 10 
gram. 
Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do 
odbioru przygotowanej korespondencji masowej z miejsca wskazanego w pkt. I.11 OPZ, celem jej dystrybucji do 
mieszkańców Polski objętej spisem powszechnym. 
Przygotowanie pakietów, na które powołuje się Wykonawca, pozostaje po stronie Wykonawcy. Baza adresowa w 
chwili obecnej jest w przygotowaniu przez Zamawiającego, zostanie przekazana wyłonionemu w toku 
postępowania Wykonawcy, na nośniku elektronicznym/cyfrowym, zabezpieczonym hasłem dostępu, po 
podpisaniu umowy. Baza adresowa nie będzie posiadała przyporządkowania adresatów do właściwych placówek 
oddawczych oraz kodów pocztowych.  
Korespondencja masowa, zostanie przygotowana przez Zamawiającego w ilości zapewniającej przekazanie jej do 
wszystkich mieszkańców objętych spisem powszechnym. 
Przygotowanie pakietów oraz przyporządkowanie do placówek oddawczych, będzie leżało po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający przygotowuje korespondencję w opakowaniach po ok. 650 szt., każde o wadze ok. 6500 gramów, bez 
stosowania przekładek co 100 sztuk. 
 
Pytanie 32: 
Wykonawca ponownie zwraca się do Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych. Wykonawca zwraca się z 
prośbą o zmianę wysokości kary na niższe wartości procentowe od łącznego wynagrodzenia brutto. Wykonawca 
nie neguje konieczności wprowadzenia kar umownych we Wzorze Umowy, lecz podkreśla, iż należy dążyć do 
zachowania równowagi stron stosunku umownego, która w jego ocenie nie stoi w sprzeczności z naturą stosunku 
prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Podkreślić należy, że ustanowienie w umowie rażąco 
wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji. 
Wynika to zarówno z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, 
wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Wobec powyższego karę przedstawione przez Zamawiającego należy uznać 
za całkowicie wygórowaną. Wykonawca proponuje zmianę wysokości kar umownych. Proponowany zapis: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i 

wysokościach:  
1) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

Jego stronie, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 
2) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 
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3) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,1% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

4) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 
Umowy, potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w Załączniku nr 7 do Umowy, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy;  

5) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 
8 ust. 6 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
Załączniku nr 4 do Umowy (wzór 1), w wysokości 10,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 Umowy. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której 
Wykonawca opóźnił się z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę; 

6) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zatrudniania pracowników 
wykonujących czynności, o których mowa w Załączniku nr 7 do Umowy na podstawie umowy o pracę, w 
tym także w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 8 i 9 Umowy, za każdy okres rozliczeniowy (1 miesiąc 
kalendarzowy), w wysokości kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 
brutto, ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy). Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na postawie umowy o prac; 

7) W przypadku, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, nastąpi w trakcie okresu 
rozliczeniowego, kara zostanie naliczona według wzoru: iloraz rozpoczętych dni opóźnienia w 
dopełnieniu obowiązku zatrudnienia przez liczbę wszystkich dni w danym okresie rozliczeniowym (w 1 
miesiącu kalendarzowym) pomnożony przez wysokość kwoty odpowiadającej dwukrotnemu 
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

8) za każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, o których 
mowa w § 14 Umowy, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

9) za każde udokumentowane naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 16 
Umowy, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

10) za każdy stwierdzony brak spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 3 Umowy, w wysokości 2% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

11) za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia zadeklarowanych w Ofercie osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 
złotych 00/100), za każdą niezatrudnioną osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nie więcej 
niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

12) za niedotrzymanie terminów przedłożenia przez Wykonawcę, oświadczenia stwierdzającego zatrudnienie 
wszystkich zadeklarowanych w Ofercie osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w 
terminach, o których mowa w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 
00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1; 

13) za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia zadeklarowanych w Ofercie osób bezrobotnych, o których 
mowa w § 1 ust. 19, w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), za każdą 
niezatrudnioną osobę bezrobotną, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

14) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 24 
Umowy, potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zadeklarowanych osób 
bezrobotnych, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;  
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15) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 1 
ust. 25 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zadeklarowanych osób 
bezrobotnych, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której Wykonawca opóźnił 
się z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia wysokość kar umownych 
bez zmian.  
 
Pytanie 33: 
Wykonawca zwraca się także z prośbą o zmianę zapisu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary; odszkodowanie i inne 
roszczenia, na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie Prawo pocztowe 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy dotyczące kar 
umownych zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik  
nr 6 do SIWZ), bez zmian.  
 
Pytanie 34: 
Z uwagi na dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ budzące kolejne pytania, zwracamy się z prośbą  
o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 22 stycznia 2021 roku.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 15 stycznia 2021 r. godzina 11:00. 
 
Pytanie 35: 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza sytuację, aby to Wykonawca dokonał  naniesienia 
nadruku danych adresowych Zamawiającego, informacji promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań (NSP 2021) oraz ewentualnych danych adresowych adresata na przesyłkach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że jest w trakcie przygotowania korespondencji masowej do dystrybucji przez Wykonawcę. 
Zakład odpowiedzialny za produkcję listu jest w posiadaniu kopert, które są oznaczone danymi adresowymi 
Zamawiającego oraz informacją promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ - pkt 3.2 – było 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i dostarczenie w obrocie krajowym, przygotowanej przez 
Zamawiającego Korespondencji masowej, w postaci przesyłek listowych nierejestrowanych, na potrzeby 
popularyzacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), skierowanej 
do maksymalnie 15.200.000 gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Korespondencję, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, stanowić będzie List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, skierowany do mieszkańców. 

SIWZ - pkt 3.2 – powinno być 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i dostarczenie w obrocie krajowym, przygotowanej przez 
Zamawiającego Korespondencji masowej, w postaci druków bezadresowych, na potrzeby popularyzacji i 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), skierowanej do maksymalnie 
15.200.000 gospodarstw domowych na terenie całego kraju. Korespondencję, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
stanowić będzie List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, skierowany do mieszkańców. 
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SIWZ - pkt 6 – było 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 czerwca 2021 r., z 
zastrzeżeniem, że dostarczenie przesyłek listowych do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

SIWZ - pkt 6 – powinno być 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 czerwca  
2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie korespondencji do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

SIWZ - pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. 

SIWZ - pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.3– było 
Świadczenie usługi polegać będzie na dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego w formie 
przesyłek listowych nierejestrowanych, korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.3– powinno być 
Świadczenie usługi polegać będzie na dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego 
korespondencji masowej. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.4– było 
Przygotowaną przez Zamawiającego Korespondencję, stanowić będą przesyłki listowe nierejestrowane, których 
waga nie będzie przekraczała 50g, skonfekcjonowane w białych kopertach, przeznaczonych do pakowania 
maszynowego C6/C5 (114x229), z papieru o gramaturze 80g/m2. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.4– powinno być 
Przygotowaną przez Zamawiającego korespondencję, stanowić będą druki bezadresowe, których waga będzie 
wynosić ok. 10 gram/sztuka, skonfekcjonowane w białych kopertach, przeznaczonych do pakowania maszynowego 
C6/C5 (114/229), z papieru o gramaturze 80g/m. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.5– było 
Przez przesyłkę listową nierejestrowaną Zamawiający rozumie, świadczenie usługi niepowszechnej, do której nie 
stosuje się ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.5– powinno być 
Przez druk bezadresowy Zamawiający rozumie, świadczenie usługi niepowszechnej na podstawie ustawy z dnia 23 
listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.10– było 
Zamawiający wymaga, aby dostarczenia listów do adresatów, Wykonawca dokonał zgodnie z wewnętrznym 
regulaminem w zakresie dostarczania przesyłek listowych nierejestrowanych, określonym na podstawie wpisu do 
rejestru operatorów pocztowych. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.10– powinno być 
Zamawiający wymaga, aby dostarczenia korespondencji masowej do adresatów, Wykonawca dokonał zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem w zakresie dostarczania druków bezadresowych w obrocie krajowym. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.15– było 
Przesyłka listowa przekazana przez Zamawiającego do dystrybucji, nie będzie spełniała warunków prawidłowego 
adresowania według ustawy Prawo Pocztowe. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.10– powinno być 
Korespondencja przekazana przez Zamawiającego do dystrybucji, nie będzie spełniała warunków prawidłowego 
adresowania według ustawy Prawo Pocztowe. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.17– było 
Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania umowy stanowiły podpisane i ostemplowane przez 
placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące Zestawienie ilościowo – wartościowe dla nadanych 
przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi 
w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzane każdorazowo po nadaniu przez Zamawiającego 
Korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt I.17– powinno być 
Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania dostarczenia korespondencji stanowiły podpisane i 
ostemplowane przez placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych 
druków bezadresowych lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług 
pocztowych, sporządzane każdorazowo przy nadaniu przez Zamawiającego korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II– było 
Umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do dnia 14 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie 
przesyłek listowych do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II– powinno być 
Umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do dnia 14 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie 
korespondencji do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III.1– było 
Płatność wynagrodzenia przysługującego za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących Zestawienie ilościowo–wartościowe dla nadanych przesyłek listowych 
nierejestrowanych w obrocie krajowym lub innych dokumentów zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie 
operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po nadaniu przez Zamawiającego Korespondencji. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III.1 – powinno być 
Płatność wynagrodzenia przysługującego za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących zestawienie liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów 
zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po 
nadaniu przez Zamawiającego korespondencji. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – pkt 4- było 
Oferowana przez nas maksymalna cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena oferty netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….……………………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..………………….... zł (słownie: ………………………….………...…….………….….. i …../100 zł), 
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Cena oferty brutto ……………………...……. zł (słownie: ………………………………………..…….………..… i …../100 zł), 

z zastrzeżeniem, że: 

− cena odbioru przygotowanej korespondencji z siedziby Zamawiającego, wynosi: 

netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………………..………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………………………...…..... i …../100 zł), 

brutto ………………………..….. zł (słownie: ………………………………………..…….……………………………..… i …../100 zł), 

− cena oferty skalkulowana została w oparciu o cenę wysyłki 1 sztuki przesyłki listowej, w wysokości: 

netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………………..………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………………………...…..... i …../100 zł), 

brutto ………………………..….. zł (słownie: ………………………………………..…….……………………………..… i …../100 zł), 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – pkt 4- powinno być 
Oferowana przez nas maksymalna cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena oferty netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….……………………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..………………….... zł (słownie: ………………………….………...…….………….….. i …../100 zł), 

Cena oferty brutto ……………………...……. zł (słownie: ………………………………………..…….………..… i …../100 zł), 

z zastrzeżeniem, że: 

− cena odbioru przygotowanej korespondencji z siedziby Zamawiającego, wynosi: 

netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………………..………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………………………...…..... i …../100 zł), 

brutto ………………………..….. zł (słownie: ………………………………………..…….……………………………..… i …../100 zł), 

− cena oferty skalkulowana została w oparciu o cenę wysyłki 1 sztuki druku bezadresowego, w wysokości: 

netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………………..………. i …../100 zł), 

wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………………………...…..... i …../100 zł), 

brutto ………………………..….. zł (słownie: ………………………………………..…….……………………………..… i …../100 zł), 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – pkt 9- było 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 
czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie przesyłek listowych do adresatów nastąpi zgodnie z 
regulaminem Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – pkt 9- powinno być 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 
czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie korespondencji do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem 
Wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez 
Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania – pkt 10- było 

Arkadiusz Borowy – konsultant w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji, 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez 

Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania – pkt 10- powinno być 
Arkadiusz Borowy – konsultant w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji, 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 1 ust. 2- było 
W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do adresatów, 
przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek listowych nierejestrowanych, zwanych dalej „Korespondencją” 
lub „przesyłką listową”, skierowanych do maksymalnie 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) 
gospodarstw domowych na terenie całego kraju, zgodnie z wykazem Korespondencji, z podziałem na 
województwa, stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, z zastrzeżeniem, że przez przesyłkę listową nierejestrowaną 
rozumie się świadczenie usługi niepowszechnej, do której nie stosuje się ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 1 ust. 2- powinno być 
W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do adresatów, 
przygotowanych przez Zamawiającego druków bezadresowych, zwanych dalej „Korespondencją”, skierowanych do 
maksymalnie 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) gospodarstw domowych na terenie 
całego kraju, zgodnie z wykazem Korespondencji, z podziałem na województwa, stanowiącym Załącznik nr 6 do 
Umowy, z zastrzeżeniem, że przez druk bezadresowy rozumie się świadczenie usługi niepowszechnej na podstawie 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 3- było 
Przygotowaną przez Zamawiającego Korespondencję, której odbioru i dostarczenia Wykonawca wykona w ramach 
realizacji Umowy, stanowić będą przesyłki listowe nierejestrowane, których waga nie będzie przekraczała 50g, 
skonfekcjonowane w białych kopertach, przeznaczonych do pakowania maszynowego C6/C5 (114x229), z papieru o 
gramaturze 80g/m2. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 3- powinno być 
Przygotowaną przez Zamawiającego Korespondencję, której odbioru i dostarczenia Wykonawca wykona w ramach 
realizacji Umowy, stanowić będą druki bezadresowe, których waga będzie wynosić ok. 10 gram/sztuka, 
skonfekcjonowane w białych kopertach, przeznaczonych do pakowania maszynowego C6/C5 (114/229), z papieru o 
gramaturze 80g/m2. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 4- było 
Przesyłka listowa przygotowana przez Zamawiającego i odebrana przez Wykonawcę w celu jej dystrybucji, nie 
będzie spełniała warunków prawidłowego adresowania według ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 4- powinno być 
Korespondencja przygotowana przez Zamawiającego i odebrana przez Wykonawcę w celu jej dystrybucji, nie 
będzie spełniała warunków prawidłowego adresowania według ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 6- było 
Przesyłka listowa przygotowana przez Zamawiającego do dystrybucji będzie posiadała informacje dotyczące 
Zamawiającego/Nadawcy, umieszczone na kopercie w następujące kolejności: 
1) Główny Urząd Statystyczny, 
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2) al. Niepodległości 208 
3) 00-925 Warszawa. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 6- powinno być 
Korespondencja przygotowana przez Zamawiającego do dystrybucji będzie posiadała informacje dotyczące 
Zamawiającego/Nadawcy, umieszczone na kopercie w następujące kolejności: 
1) Główny Urząd Statystyczny, 
2) al. Niepodległości 208 
3) 00-925 Warszawa. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 7 - było 
Przesyłka listowa przygotowana przez Zamawiającego do dystrybucji zostanie opatrzona przez Zamawiającego 
nadrukiem promującym Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 6 - powinno być 
Korespondencja przygotowana przez Zamawiającego do dystrybucji zostanie opatrzona przez Zamawiającego 
nadrukiem promującym Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)00-925 Warszawa. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 10 - było 
Ogólnokrajowego dostarczenia odebranej od Zamawiającego Korespondencji, Wykonawca dokona zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem w zakresie dostarczania przesyłek listowych nierejestrowanych, określonym na 
podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 10 - powinno być 
Ogólnokrajowego dostarczenia odebranej od Zamawiającego Korespondencji, Wykonawca dokona zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem, określonym na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 12 - było 
Strony przyjmują, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będą podpisane i ostemplowane przez 
placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące Zestawienie ilościowo – wartościowe dla nadanych 
przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi 
w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzane każdorazowo po odbiorze przez Wykonawcę przekazanej 
przez Zamawiającego Korespondencji. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 2 ust. 12 - powinno być 
Strony przyjmują, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będą podpisane i ostemplowane przez 
placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące zestawienie liczby nadawanych druków bezadresowych 
lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzane 
każdorazowo po odbiorze przez Wykonawcę przekazanej przez Zamawiającego Korespondencji. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 3 - było 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w 
terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie przesyłek 
listowych do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 3 - powinno być 
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w 
terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 14 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że dostarczenie Korespondencji 
do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 4 ust. 1 - było 
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn 
maksymalnej liczby przesyłek listowych i ceny wysyłki 1 sztuki przesyłki listowej, wynikającej z Formularza 
ofertowego, w kwocie: 

netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..), 
z zastrzeżeniem, że zgodnie z deklaracją Wykonawcy, zawartą w Formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy 

− cena odbioru przygotowanej korespondencji z siedziby Zamawiającego, wynosi: 
netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………..………. i …../100 zł), 
wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………….…...…..... i …../100 zł), 
brutto ………………………..….. zł (słownie: …………………………………………………………………..… i …../100 zł), 

− cena wysyłki 1 sztuki przesyłki listowej, wynosi: 
netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 4 ust. 1 - powinno być 
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn 
maksymalnej liczby Korespondencji i ceny wysyłki 1 sztuki druku bezadresowego, wynikającej z Formularza 
ofertowego, w kwocie: 

netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..), 
z zastrzeżeniem, że zgodnie z deklaracją Wykonawcy, zawartą w Formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy 

− cena odbioru przygotowanej korespondencji z siedziby Zamawiającego, wynosi: 
netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….………………………..………. i …../100 zł), 
wartość VAT   ……………..… zł (słownie: ………………………….……………………………….…...…..... i …../100 zł), 
brutto ………………………..….. zł (słownie: …………………………………………………………………..… i …../100 zł), 

− cena wysyłki 1 sztuki druku bezadresowego, wynosi: 
netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..). 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 4 ust. 2 - było 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do łącznej liczby Korespondencji wykazanej w 
Zestawieniach ilościowo – wartościowych nadanych przesyłek listowych, o których mowa w § 2 ust. 12, w 
wysokości określonej jako iloczyn łącznej liczby Korespondencji wykazanej w Zestawieniach ilościowo – 
wartościowych i ceny wysyłki 1 sztuki przesyłki listowej, zawartej w Formularzu ofertowym. W przypadku 
zastrzeżenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy, tj. jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy do doręczenia 
Korespondencję w ilości mniejszej niż 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście) sztuk, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie obliczone w sposób określony w zdaniu poprzednim. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 4 ust. 2 - powinno być 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do łącznej liczby Korespondencji wykazanej w 
Zestawieniach liczby nadanych druków bezadresowych, o których mowa w § 2 ust. 12, w wysokości określonej jako 
iloczyn łącznej liczby Korespondencji wykazanej w Zestawieniach liczby nadanych druków bezadresowych i ceny 
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wysyłki 1 sztuki druku bezadresowego, zawartej w Formularzu ofertowym. W przypadku zastrzeżenia, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 Umowy, tj. jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy do doręczenia Korespondencję w ilości 
mniejszej niż 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście) sztuk, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
obliczone w sposób określony w zdaniu poprzednim. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 5 ust. 1 - było 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących Zestawienie ilościowo – wartościowe dla nadanych przesyłek listowych 
nierejestrowanych w obrocie krajowym lub innych dokumentów zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie 
operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po odbiorze przez Wykonawcę przygotowanej przez 
Zamawiającego do dystrybucji Korespondencji. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy – § 5 ust. 1 - powinno być 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury, na podstawie podpisanych i ostemplowanych przez placówkę pocztową Wykonawcy 
dokumentów stanowiących Zestawienia liczby nadanych druków bezadresowych lub innych dokumentów 
zgodnych z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych, sporządzonych każdorazowo po 
odbiorze przez Wykonawcę przygotowanej przez Zamawiającego do dystrybucji Korespondencji. 

Załącznik nr 7 do Umowy - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, przez cały okres realizacji Umowy - było 

1. przyjmowanie listów, sortowanie i planowanie trasy roznoszenia listów, 
2. rozliczanie się z doręczonych i niedoręczonych listów, 
3. wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych związanych z przedmiotem zamówienia, 
4. dostarczanie listów do adresatów. 
Załącznik nr 7 do Umowy - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, przez cały okres realizacji Umowy - powinno być 
1. przyjmowanie korespondencji, sortowanie i planowanie trasy roznoszenia korespondencji, 
2. rozliczanie się z doręczonej i niedoręczonej korespondencji, 
3. wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych związanych z przedmiotem zamówienia, 
4. dostarczanie korespondencji do adresatów. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, przez cały okres realizacji zamówienia - było 

1. przyjmowanie listów, sortowanie i planowanie trasy roznoszenia listów, 
2. rozliczanie się z doręczonych i niedoręczonych listów, 
3. wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych związanych z przedmiotem zamówienia, 
4. dostarczanie listów do adresatów. 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, przez cały okres realizacji zamówienia  

 – powinno być 
1. przyjmowanie korespondencji, sortowanie i planowanie trasy roznoszenia korespondencji, 
2. rozliczanie się z doręczonej i niedoręczonej korespondencji, 
3. wykonywanie czynności administracyjnych i biurowych związanych z przedmiotem zamówienia, 
4. dostarczanie korespondencji do adresatów. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ – zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 
3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 30-12-2020 r., 
4) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 30-12-2020 r., 
5) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego – zmieniony w dniu 30-12-2020 r.; 
6) Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 30-12-2020 r., 
7) Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę – zmieniony w dniu 30-12-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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