
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 7.01.2021 r. 
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 

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 12: 
W związku z tym, że w wymienionym w „Opisie przedmiotu zamówieniu” modelu samochodu nie stosuje się już 
fabrycznej instalacji radiowej (z CD) + Bluetooth, proszę o potwierdzenie, że dopuszczalne jest zaproponowanie 
innego rozwiązania, które umożliwia odtwarzanie muzyki z nośników zewnętrznych. Jednocześnie proszę o 
potwierdzenie, że hamulce tarczowe mogą występować tylko na przedniej osi- w wymienionym w zamówieniu 
modelu samochodu, nie występują tylnie hamulce tarczowe. 
Nie ma też możliwości dokupienia tych elementów jako wyposażenia dodatkowego, kupujący nie ma na to 
wpływu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga dostarczenia nagród głównych o parametrach nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu 
zamówienia, ale również dopuszcza rozwiązanie, o które wnioskuje Wykonawca, tj. dopuszczalne jest zaoferowanie 
innego rozwiązania, które umożliwi odtwarzanie muzyki z nośników zewnętrznych  oraz hamulców tarczowych 
tylko na przedniej osi pojazdu. 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 7.2 ppkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 13: 
Uprzejma prośba o doprecyzowanie pkt. 6. 7. 5) w zakresie dostępu do kodu strony: 
Rozumiemy, że zgodnie z zapisami w tym ustępie należy zapewnić możliwość Zamawiającemu dostępu do kodu 
strony w zakresie ewentualnej potrzeby optymalizacji pod kątem wyszukiwarek czy też wpięcia kodów 
remarketingowych. Natomiast nie jest to jednoznaczne z możliwością wglądu w kod źródłowy strony przez 
Zamawiającego. Czy dobrze rozumiemy ten zapis? Uprzejmie prosiłabym o potwierdzenie, bądź skorygowanie nas. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis oznacza zapewnienie przez Wykonawcę dostępu do strony internetowej jedynie w celu spełnienia 
ewentualnej potrzeby optymalizacji pod kątem wyszukiwarek i osadzenia kodów remarketingowych. Zamawiający 
dokonał modyfikacji pkt 6.7 ppkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia.  
 
Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-01-2021 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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