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Warszawa, dnia 24.03.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 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 26: 
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące części nr III, poz. 2  Smart Watch dla dzieci z kolorowym 
paskiem: Czy Zamawiający przewidział zakup wraz ze Smart Watch’em Pakietu startowego? Pakiet startowy 
obejmuje okresy: 3, 6, 12 miesięcy i jest to dodatkowy koszt  zależny od długości okresu ważności pakietu. Pragnę 
zwrócić uwagę Zamawiającego na zapisy w OPZ mówiące o funkcjach Smart Watch’a, które bez pakietu startowego 
nie będą działały.  
Proszę o zmianę zapisu w OPZ na: „Smart Watch dla dzieci z kolorowym paskiem i pakietem startowym na okres 
…….. miesięcy.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zakupu Smart Watch’a dla dzieci wraz z pakietem startowym. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazane w Opisie 
przedmiotu zamówienia  funkcje Smart Watch’a dla dzieci powinny spełniać swoją rolę po aktywacji karty SIM 
przez osobę otrzymującą daną nagrodę.  
 
Pytanie 27: 

Mam pytanie dotyczące cz. 1 – poz. 17 podkładka pod mysz. Czy zamiast podpórki żelowej może być podpórka 

piankowa- spełnia ona dokładnie te same funkcje, produkcja byłaby krajowa. 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu materiałów w części nr I pozycja 17 poprzez dopuszczenie podpórki 
żelowej lub pianki termoaktywnej pod nadgarstek. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz:  
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I – zmieniony w dniu 24-03-2021 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. 
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