Warszawa, dnia 5.03.2021 r.
GUS-DB04.271.38.2018.17
Wyjaśnienia SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców 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 1:
Mam pytanie dotyczące przetargu na Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby
zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 w tym realizacji
Konkursów promujących spis i jego wyniki- czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dla części 2- na dostawę
170 000 szt. maseczek? Termin 15 dni jest terminem zbyt krótkim, materiał należy ściągnąć o dostawcy materiałów,
pociąć na wykroje, obrandować i zszyć. Dzienne ilości mniej więcej 20 000 szt. ( pierwsze kilka dni czeka się na towar
i wykrojenie masek) jest praktycznie nierealne. Realny czas to ok 23 dni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie ma możliwości wydłużenia terminu dla części II - Środki ochrony osobistej, przede wszystkim z uwagi na to, że
NSP 2021 rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. i Zamawiający ma potrzebę dostarczenia materiałów promocyjnych w jak
najkrótszym terminie po jego rozpoczęciu.
Pytanie 2:
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dla części 3- do ok 15 dni-17 dni ? Część elektroniki nie jest dostępna od
ręki, jest ściągana na zamówienia
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie ma możliwości wydłużenia terminu dla części III Nagrody. Konkursy w mediach zaplanowane są od początku
NSP 2021, a ten rozpoczyna się 1 kwietnia. Dlatego też Zamawiający ma potrzebę jak najszybszego pozyskania nagród
w konkursach.
Pytanie 3:
W części 1- pozycja 7 -torba płócienna- Wizualizacja obejmuje 6 kolorów znakowania na torbie natomiast w opisie
jest podane zadruk 1+0. Jaka jest prawidłowa ilość kolorów do nadruku na torbie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nadruk będzie zgodny ze specyfikacją w opisie i będzie obejmował 1 kolor (zadruk 1+0). Wymagane jest natomiast
dobranie odcienia torby zgodnego z kolorem turkusowym z księgą identyfikacji wizualnej NSP, podanego w
specyfikacji.

Pytanie 4:
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
część III - smartwatch dla dzieci - czy wymagana jest dostawa wszystkich wskazanych w SOPZ kolorów, czy można
dostarczyć dostępne kolory w podziale proporcjonalnym? Z rozeznania rynku wynika że wszystkie wskazane kolory
nie są aktualnie dostępne.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oczekuje dostawy miksu kolorów, w ilościach proporcjonalnych, w dostępnych kolorach. Jeśli któryś
z wymienionych kolorów jest niedostępny, należy go zastąpić właściwą liczbą smartwatch w kolorze dostępnym.
Pytanie 5:
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
jak należy interpretować poniższy zapis? "za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Materiałów do siedzib
Odbiorców w opakowaniach zbiorczych nie pochodzących z tworzywa lub papieru pochodzącego z recyklingu,
w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100) za każdą dostawę" Co Państwo rozumiecie pod pojęciem
każdej dostawy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pod pojęciem każdej dostawy, rozumie każdą pojedynczą dostawę w każdym ze wskazanych miejsc
określonych w rozdzielniku stanowiącym Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
dostawy częściowe, jednak nie więcej niż 2 w każdej z lokalizacji.
Pytanie 6:
Mam pytanie dotyczące przetargu na Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby
zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 w tym realizacji
Konkursów promujących spis i jego wyniki. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dla 1 części? Termin 15 dni
jest terminem , który może być zagrożony w przypadku realizacji zamówienia np. w pozycji torba bawełniana, worek
z nadrukiem.
Jeden dzień musi być przeznaczony na konfekcję, a 2 dni na wysyłkę i dostawę. Kolejne 2 dni wypadnie na dni
weekendowe- zatem na realizację zostaje tak naprawdę 10 dni pod warunkiem, że w dniu podpisania umowy byłyby
od razy zaakceptowane projekty graficzne. Taki proces zajmie pewnie kolejne 2-3 dni, więc na realizację zostaje
7-8 dni. Czy jest szansa na wydłużenie terminu do 20-21 dni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia
termin realizacji określony dla Części nr I Wykonawca zrealizuje w terminie 20 dni od daty zawarcia Umowy.
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