
 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 8.01.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców 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. 

Pytanie 37: 
Wykonawca prosi o przedstawienie przez Zamawiającego jednego uzupełnionego przykładu rekordu dla 
przedstawionej bazy adresowo-mieszkaniowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań (NSR 2021)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przykład pojedynczego rekordu dla posiadanej przez Zamawiającego bazy adresowo-mieszkaniowej: 

LP. Nazwa pola Opis pola Przykład 

1. WOJ symbol województwa 04 

2. NAZ_ WOJ nazwa województwa Kujawsko-pomorskie 

3. POW symbol powiatu 02 

4. NAZ_ POW nazwa powiatu brodnicki 

5. GMI symbol gminy 01 

6. NAZ_ GMI nazwa gminy Brodnica 

7. RODZ symbol rodzaju gminy 1 

8. SYM_MIEJ identyfikator miejscowości 0982954 

9. NAZWA_MIEJ nazwa miejscowości  Brodnica 

10. SYM_UL identyfikator ulicy 00148 

11. NAZWA_UL nazwa ulicy w pełnym brzmieniu Agrestowa 

12. NR_DOMU numer porządkowy nieruchomości (numer domu) 10 

13. NRB_NIER numer budynku na nieruchomości 1 

14. NR_MIESZ numer mieszkania 1 

Pytanie 38: 
W związku z przesłaną bazą adresowo-mieszkaniową Wykonawca prosi o informację: 
- co oznacza pozycja 7 RODZ - symbol rodzaju gminy 
- czy pozycja 8 SYM_MIEJ - identyfikator miejscowości oznacza kod pocztowy danej miejscowości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych przez Zamawiającego przy tworzeniu bazy adresowo-mieszkaniowej: 
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- pkt 7 RODZ – oznacza symbol rodzaju gminy. Pole to może przyjmować wartości: 
1 – gmina miejska, 
2 – gmina wiejska, 
3 – gmina miejsko-wiejska, 
4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 
5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej 
8 – dzielnice m.st. Warszawy, 
9 – dzielnice i delegatury innych gmin miejskich (dotyczy tylko miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław) 

- pkt 8 SYM_MIEJ - nie jest kodem pocztowym, ale identyfikatorem miejscowości nadawanym w ramach 
rejestru TERYT (system SIMC). 

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie szablonu, według którego przygotowuje bazę 
danych adresowo-mieszkaniowych. Przykładowy rekord z bazy adresowo-mieszkaniowej zawarty w tabeli zawiera 
elementy wykorzystywane do realizacji zadań statystyki publicznej, natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 
wykorzystywania przy realizacji zamówienia pozycji oznaczonych liczbami porządkowymi: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14.  

Pytanie 39: 
Zamawiający przekazał schemat bazy adresowo-mieszkaniowej. Wykonawca informuje, że na podstawie 
przekazanej formy bazy oraz przedmiotu zamówienia, aby to Wykonawca był odpowiedzialny za dystrybucję 
korespondencji do bazy adresowo-mieszkaniowej Zamawiającego, ustawa Prawo Pocztowe nie przewiduje 
realizacji takiej usługi. Według ustawy Prawo Pocztowe art. 2 usługę pocztową może stanowić druk bezadresowy, 
wykonywany w obrocie krajowym zgodnie z umową o świadczenie usług pocztowych. Art. 3 ustawy jasno określa 
druk bezadresowy jako 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. Wykonawca opierając się na ustawie 
Prawo Pocztowe oraz regulaminie usługi Druk Bezadresowy, może wykonać usługę polegającą na przygotowaniu 
pakietów, wypełnieniu formularzy adresowych i umieszczeniu ich na pakietach z drukami bezadresowymi, zgodnie 
z bazą dystrybucji druków bezadresowych Wykonawcy. Ewentualne przygotowanie pakietów oraz 
przyporządkowanie bazy adresowej do placówek oddawczych będzie wymagało czasu i termin określony  
w umowie jest terminem nie do zrealizowania. Dodatkowo baza Wykonawcy dostosowana do potrzeb dystrybucji 
nie będzie zawierała numerów mieszkań, tylko zakres numeryczny budynków. Wykonawca prosi o 
doprecyzowanie, że pozycja "14 NR_MIESZ" bazy adresowo-mieszkaniowej dotyczy liczby wszystkich mieszkań w 
danym budynku mieszkalnym. Wykonawca informuje, iż w przypadku podania numeru mieszkania w bazie 
adresowo-mieszkaniowej na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Mieszkań i Ludności (NSP 2021), 
korespondencja przestaje być drukiem bezadresowym i wymagany jest nadruk danych adresowych na przesyłce. 
Powyższe wyjaśnienie determinuje sposób klasyfikacji rodzaju przesyłki jako druk bezadresowy bądź jako 
przesyłki adresowej w rozumieniu Prawa Pocztowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja druku bezadresowego zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe art. 2 oraz art. 
3 pkt 6. Wykonawca dostarczy korespondencję, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe oraz regulaminem usługi Druk 
Bezadresowy. Podkreślamy, że na korespondencji nie będzie adresu mieszkania ani żadnych innych danych 
adresowych adresata. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma od Zamawiającego korespondencję 
przygotowaną do dystrybucji w ilości zgodnej z posiadaną i przygotowaną bazą adresowo-mieszkaniową. 
Przygotowana baza jest informacją dla Wykonawcy, zawierającą szczegółowy wykaz mieszkań, do których ma 
zostać doręczona korespondencja w ramach realizacji spisu powszechnego. Pozycja „14 NR_MIESZ" bazy adresowo 
mieszkaniowej będzie zawierała dla każdego rekordu bazy adresowo-mieszkaniowej identyfikującego mieszkanie, 
wartości oznaczające nadane numery mieszkania albo wartości puste w sytuacjach, gdy mieszkania nie mają 
nadanych numerów. Na podstawie tych wartości nie można określić np. liczby wszystkich mieszkań w danym 
budynku mieszkalnym.  
Zamawiający na prośbę Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, może ograniczyć przekazanie bazy 
adresowo-mieszkaniowej do następujących pozycji: 
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LP. Nazwa pola Opis pola Przykład 

1. NAZ_ WOJ nazwa województwa Kujawsko-pomorskie 

2. NAZ_ POW nazwa powiatu brodnicki 

3. NAZ_ GMI nazwa gminy Brodnica 

4. NAZWA_MIEJ nazwa miejscowości  Brodnica 

5. NAZWA_UL nazwa ulicy w pełnym brzmieniu Agrestowa 

6. NR_DOMU numer porządkowy nieruchomości (numer domu) 10 

Pytanie 40: 
Z uwagi na indywidualne podejście do ogłoszonego zamówienia o numerze 49/ST/SPIS/PN/2020 oraz 
prawidłowego zakwalifikowania rodzaju przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi o przełożenie terminu 
składania ofert na dzień 29.01.2021 roku. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiajacy pozostawia termin składania ofert bez zmian. Odpowiedzi na pytania mają charakter wyjaśniający 
wątpliwości Wykonawcy i nie zmieniają zapisów SIWZ. 
 

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej 

Agnieszka Jagoda 
Konsultant  

w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 


	GUS-DB04.271.38.2018.17
	Wyjaśnienia SIWZ II
	Przewodnicząca
	Komisji Przetargowej
	Agnieszka Jagoda
	Konsultant
	w Wydziale Zamówień Publicznych GUS

