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Warszawa, dnia 5.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 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. 

 
Pytanie 5: 
Prośba o potwierdzenie poniższych wartości szacunkowych zamówienia wraz z ich zakresem: 
a. Wartość szacunkowa bez VAT: 2 752 832,68 zł obejmuje zakup  nagród (samochody i karty płatnicze) 
b. Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: 3 289 635,05 zł to wartość całego zamówienia 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wartość szacunkowa procedowanego zamówienia, wynosi: 2 752 832,68 zł netto i obejmuje wykonanie wszystkich 
prac przewidzianych w ramach Zadania I i II, tj. Zadanie I – kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; Zadanie II – zakup, przygotowanie i przekazanie 
nagród w ramach loterii. 
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 3 289 635,05 zł netto i dotyczy sumy: wartości szacunkowej 
procedowanego zamówienia oraz zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie 
zorganizowania i przeprowadzenia  Loterii dla dwóch losowań nagród I i II stopnia w postaci kart podarunkowych 
w terminie lipiec – wrzesień 2021 r. oraz zakupu, przygotowania i przekazania  nagród w ramach loterii. 
 
Pytanie 6: 
Punkt 3.3 podpunkt 3 OPZ. 
Czy obligatoryjnie możemy dać obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail oraz numeru 
telefonu. Dzięki temu będziemy mieli możliwość skontaktowania się z Uczestnikiem w dwojaki sposób. Jest to 
standardem rynkowym i zabezpiecza możliwość wydania wszystkich nagród, a także niedyskwalifikowania 
laureatów w przypadku przeoczenie komunikatu ze strony Organizatora. Pozostawienie takiej formy nie daje 
możliwości rzetelnej wyceny, gdyż nie wiemy jaka będzie potencjalna liczba wysłanych SMS-ów, a może to być 
koszt od set tysięcy do nawet miliona złotych. Dlatego zdecydowanie rekomendujemy wprowadzenie adresu e-
mail, jako 
obowiązkowego pola do formularza. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zawartość zgłoszeń udziału do loterii ujęta została w punkcie 3.2, podpunkt 3) Opisu przedmiotu zamówienia 
(punkt 3.3 dotyczy losowań). Wskazuje on, że zgłoszenie musi zawierać adres e-mail lub numer telefonu. 
Wykonawca może ustanowić adres e-mail jako obligatoryjny. 
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Pytanie 7: 
Punkt 3.11 OPZ. 
Jaką liczbę osób Państwo oczekują do dyspozycji na Infolinii oraz w jakich godzinach i dniach ma być ona czynna? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca musi przygotować infolinię w taki sposób aby spełnione zostały warunki określone w pkt 3.11 Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz uwzględniając kwestie przyjmowania i rozpatrywania skarg i zgłoszeń określone w 
pkt 3.9. Przygotowanie infolinii powinno brać pod uwagę skalę przedsięwzięcia, w szczególności maksymalną 
liczbę zgłoszeń określoną w pkt 3.2, ppkt 10).   
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 3.11 Opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie podpunktu 4) 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie infolinii w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 
minimum 8 godzin dziennie, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub od 09:00 do 17:00. Przez dni robocze należy 
rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 8: 
Punkt 3.12 OPZ. 
W jaki sposób i gdzie chcą Państwo wydać nagrody główne (samochody)? Rozumiemy, że możemy założyć wydanie 
wszystkich samochodów w Warszawie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 7.5 Opisu przedmiotu zamówienia dostarczenie i przygotowanie samochodów odbędzie się na 
terenie Miasta Stołecznego Warszawy, również wydanie ich laureatom planowane jest w Warszawie.  
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 7.5 Opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie podpunktu 9).  
 
Pytanie 9: 
Punkt 6.2 podpunkt 9 OPZ. 
Internet Explorer jest wycofana przez producenta, nie wspierana i uznana oficjalnie, jako niebezpieczna przez 
Microsoft. W związku z powyższym, składamy zapytanie czy może zostać wykreślona z opisu przedmiotu 
zamówienia oraz z umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 6.2 ppkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 7 do SIWZ, tj. wzór 
umowy nie zawiera zapisów wymieniających oprogramowanie z nazwy.    

Pytanie 10: 
Punkt 7.6 podpunkt 7 OPZ. 
Prosimy o doprecyzowanie i określenie, co oznacza prezentacja zanonimizowanego producenta lub dystrybutora 
nagród. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dla produktów stanowiących nagrody dopuszczone jest promowanie Wykonawcy poprzez prezentację 
zanonimizowanego logo producenta lub dystrybutora Nagrody lub wizerunku Nagrody na Stronie internetowej 
Loterii oraz podczas wszystkich losowań i wręczeń Nagród. Oznacza to, że logo producenta może w tych 
przypadkach zostać zakryte, zaciemnione lub przekształcone graficznie nie pozwalając na jego identyfikację.    
 
Pytanie 11: 
Zwracamy się z zapytaniem do postępowania: jaka jest szacunkowa wartość zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wartość szacunkowa procedowanego zamówienia, wynosi: 2 752 832,68 zł netto i obejmuje wykonanie wszystkich 
prac przewidzianych w ramach Zadania I i II, tj. Zadanie I – kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; Zadanie II – zakup, przygotowanie i przekazanie 
nagród w ramach loterii. 
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 3 289 635,05 zł netto i dotyczy sumy: wartości szacunkowej 
procedowanego zamówienia oraz zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie 
zorganizowania i przeprowadzenia  Loterii dla dwóch losowań nagród I i II stopnia w postaci kart podarunkowych 
w terminie lipiec – wrzesień 2021 r. oraz zakupu, przygotowania i przekazania  nagród w ramach loterii. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  – zmieniony w dniu 5-01-2021 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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