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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)
Numer referencyjny: 49/ST/SPIS/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
64100000 Usługi pocztowe i kurierskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 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. Szczegółowy zakres i sposób 
realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ 
oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/12/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-156910
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 230-567184
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/11/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 9 kwietnia 2021 r., z 
zastrzeżeniem, że dostarczenie przesyłek listowych do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem wykonawcy.
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 
przesyłek listowych do adresatów nastąpi zgodnie z regulaminem Wykonawcy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 
3.6 SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 
SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 
ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1041);
6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).
8. Wadium: 480 000,00 PLN.
9. ZNWU: 5 % wartości umowy z VAT.
10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, szczegółowo 
określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:
1) platformy zakupowej zamawiającego, zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem (http://zamowienia-
gus.ezamawiajacy.pl);
2) poczty elektronicznej.
11. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod 
adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
Powinno być:

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl
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1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 
3.6 SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 
SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 
ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1041);
6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).
8. Wadium: 180 000,00 PLN.
9. ZNWU: 5 % wartości umowy z VAT.
10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, szczegółowo 
określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:
1) platformy zakupowej zamawiającego, zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem (http://zamowienia-
gus.ezamawiajacy.pl);
2) poczty elektronicznej.
11. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod 
adresem (http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl).
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów Koniec:
Zamiast:
Data: 09/04/2021
Powinno być:
Data: 14/06/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7

http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


