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Warszawa, dnia 10.03.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych 
na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki”, numer sprawy: 4/DK/ST/SPIS/PN/2021, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 043-106897 z dnia 3-03-2021 r. 

 
Pytanie 13: 
Proszę o wyjaśnienie specyfikacji dla toreb papierowych opisanych w części I, pozycja 4 i 6. Oczekujecie Państwo 
że torby będą pokryte powłoką biodegradowalną a następnie zafoliowane folią matową. Laminacja spowoduje że 
torba straci właściwości biodegradowalne. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Proszę też o doprecyzowanie o jaki 
rodzaj powłoki biodegradowalnej macie Państwo na myśli. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu materiałów w części nr I pozycja 4 i 6 poprzez usunięcie zapisów 
dotyczących pokrywania materiałów powłoką biodegradowalną. 
 
Pytanie 14: 
Proszę o rozwianie kolejnych wątpliwości związanych z SOPZ:  
- torba płócienna z pozycji 7 - proszę o potwierdzenie że torba ma zostać uszyta z tkaniny w kolorze zbliżonym do 
wskazanego koloru Pantone. W tak krótkim czasie nie jest możliwe zabarwienie tkaniny pod wskazany Pantone a 
następnie uszycie 8500 sztuk toreb.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że torba może zostać uszyta z tkaniny w kolorze zbliżonym do wskazanego koloru 
Pantone. Kolor ten musi w co najmniej 95% odpowiadać wskazanemu odcieniowi z KIW i zostać zatwierdzony 
przez przedstawicieli Zamawiającego w procedurze akceptacji projektów i wizualizacji. 
 
Pytanie 15: 
Proszę o rozwianie kolejnych wątpliwości związanych z SOPZ: 
- ściereczka do okularów z pozycji 12 - ten produkt standardowo jest wykonywany z materiału o gramaturze  
220-240 g. Proszę o zmianę zapisów w tej kwestii. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cz. I postępowania, dla materiału 
opisanego w poz. 12 dokumentu. W aktualnym brzmieniu zapisu Zamawiający wymaga wykonania materiału o 
gramaturze 220 - 240 g/m2. 
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Pytanie 16: 
Proszę o rozwianie kolejnych wątpliwości związanych z SOPZ: 
- podkładka pod mysz z pozycji 17 - dostępne w takiej ilości i terminie podkładki mają wielkość ok. 220x190 cm. 
Proszę o zmodyfikowanie tego zapisu poprzez dopuszczenie podkładki o innej wielkości czyli produktu który 
można wyprodukować i dostarczyć w zakładanym terminie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cz. I postępowania, dla materiału 
opisanego w poz. 17 dokumentu, zwiększając tolerancję do +/- 30% w każdym wymiarze. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz:  
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – zmieniony w dniu 10-03-2021 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  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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