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Warszawa, dnia 30.12.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 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.: „Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”, numer sprawy: 75/DK/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie 
o zamówieniu numer 2020/S 249-621319 z dnia 22-12-2020 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 15 stycznia 2021 r. godzina 11:00. 
 
Pytanie 1: 
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert ze względu na okres świąteczny?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert. Termin składania ofert został określony na dzień 15 
stycznia 2021 r.  godzina 11:00.  
 
Pytanie 2: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem gwarancji do karty przedpłaconej? Jak ma wyglądać karta gwarancyjna 
wydana do karty przedpłaconej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pod pojęciem gwarancji na karty podarunkowe (nagrody I i II stopnia) Zamawiający rozumie minimalne warunki 
szczegółowo określone w pkt 7.2 oraz 7.3 Opisu przedmiotu zamówienia, które muszą zostać spełnione przez 
Wykonawcę realizującego zamówienie. Karta gwarancyjna lub inny środek dowodowy potwierdzający udzielenie 
gwarancji ma przedmiot zamówienia powinna zawierać  wszystkie niezbędne informacje określone w Opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
 
Pytanie 3: 
Z formularza cenowego wynika, że nagród głównych w postaci samochodu osobowego jest 16 sztuk, natomiast z 
formularza ofertowego załącznik nr 1 wynika, że ma być 20 szt. Prosimy o wskazanie, ile faktycznie ma być nagród 
głównych w postaci samochodu osobowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego nastąpiła oczywista omyłka pisarska 
polegająca na wpisaniu błędnej liczby samochodów osobowych. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zapewnia nagrody główne w 
postaci 16 samochodów osobowych. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Pytanie 4: 
W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem na kompleksową organizację i obsługę loterii chciałabym 
zwrócić się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty o tydzień, tj. do 15.01.2021 r. 
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Ponieważ obecnie mamy okres między świąteczny, a oferta jest mocno złożona i wymaga konsultacji z między 
innymi z dostawcami (np. ze studiem oraz potencjalnymi prowadzącymi, dostawcami nagród w postaci 
samochodów, itd.), przygotowanie jej w sposób rzetelny może być niezwykle trudne w wyznaczonym terminie.. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert. Termin składania ofert został określony na dzień 15 
stycznia 2021 r.  godzina 11:00.  
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ - pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. 
 

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

SIWZ - pkt 13.7 – było 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 219, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 10:30. 

SIWZ - pkt 13.7 – powinno być 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 219, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 11:30. 
 
 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – było 

L.p. Parametr 
Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy 
W kolumnie „Oferta Wykonawcy” należy wpisać: nazwę producenta, typ, 

model oferowanej nagrody oraz  oferowany parametr 

Czy spełnia wymagania 
minimalne? 

W kolumnie wpisać  
TAK lub NIE 

1. Nagroda główna - Samochód osobowy ( 20 szt.) - ………………………………………………. (należy podać typ/model oferowanej nagrody) 

 
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – powinno być 

 
L.p. 

Parametr 
Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy 
W kolumnie „Oferta Wykonawcy” należy wpisać: nazwę producenta, typ, 

model oferowanej nagrody oraz  oferowany parametr 

Czy spełnia wymagania 
minimalne? 

W kolumnie wpisać  
TAK lub NIE 

1. Nagroda główna - Samochód osobowy ( 16 szt.) - ………………………………………………. (należy podać typ/model oferowanej nagrody) 

 

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 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – 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 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi
http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl/

		2020-12-30T14:37:20+0100




