
 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 9.03.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ II 

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 7: 
Część nr I - skakanka 
Czy zamawiający dopuszcza znakowanie produktu tampodrukiem w 1 kolorze? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza znakowania produktu tampodrukiem w 1 kolorze. 
 
Pytanie 8: 
Część nr I - Kredki typu Bambino z glinki kaolinowej 
Czy zamawiający dopuszcza kredki świecowe? W ilu kolorach ma zostać wykonane znakowanie? Czy będzie to 
logotyp achromatyczny (1 kolor)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza kredek świecowych. Znakowanie powinno przede wszystkim być czytelne. Zamawiający 
dopuszcza znakowanie jednokolorowe, jednak musi by ono odpowiednio usytuowane w miejscu, gdzie nie będzie 
zlewać się z opakowaniem.  
 
Pytanie 9: 
Część nr I - Odblaski i zawieszka 
Czy zamawiający podzieli równo cały nakład na 5 wzorów? Przy takim założeniu na jeden wzór przypadnie 340 szt.  
Czy projekt nadruku dla każdego kształtu będzie taki sam? Jeśli nie to poproszę o podanie zestawienia.  
Czy nadruk na zawieszce ma być wykonany po jednej stronie w 4 kolorach (tak jak w opisie)?  
Mylące jest załączone zdjęcie na którym widnieją 2 różne projekty dla tego samego kształtu (przesyłam plik w 
załączniku).  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 - Zamawiający podzieli równo cały nakład na 5 wzorów.  
Ad. 2 - Każdy kształt powinien mieć inny nadruk. Wykonawca powinien przedstawić 5 różnych kształtów oraz 5 
różnych nadruków. 
Ad. 3 - Nadruk powinien być pełnokolorowy jednostronny.   
Ad. 4 – Zamawiający informuje, że przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia zdjęcia materiałów mają 
charakter podglądowy/przykładowy w celu zobrazowania danego rodzaju produktu, a nie wizualizacji czy gotowego 
projektu.  
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Pytanie 10: 
Część nr I - Długopis do ekranów dotykowych 
Grawer na produkcie ma zostać wykonany jednostronnie czy dwustronnie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Grawer na produkcie ma zostać wykonany jednostronnie.  
 
Pytanie 11: 
Część I  - Teczka gratulacyjna/dyplomowa 
Proszę serdecznie o określenie jakiego rozmiaru ma zostać wykonane znakowanie na produkcie. Czy nadruk ma 
zostać wykonany po jednej stronie teczki? Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie przygotować rzetelnej wyceny. 
Jeśli dysponujecie Państwo projektem nadruku proszę serdecznie o jego udostępnienie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Teczka powinna pomieścić format A4, a znakowanie powinno być wielkości nie większej niż 25% okładki. Nadruk na 
produkcie ma zostać wykonany jednostronnie. 
 
Pytanie 12: 
Proszę w części I postepowania, pozycja 2 - kredki - o zmianę kolorystyki kredek, zamiast koloru 'pudrowy róż'  
i 'niebieski' na szary i biały. Reszta kolorów bez zmian.  
Proszę o zmianę w pozycji 3 - odblaski - o zmianę koloru odblasku na żółty lub srebrny, bo tylko te kolory folii 
uzyskały normy zgodnie ze wskazaniem OPZ z postępowania. Kolor granatowy folii nie spełnia tej normy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 – Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia dla cz. I, poz. 2 kredki typu Bambino z glinki 
kaolinowej. 
Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza wykonanie materiału (poz. 3 odblaski zawieszka) w kolorze srebrnym przy 
zastosowaniu nadruku w kolorze granatowym. Zamawiający nie dopuszcza wykonania materiału w kolorze żółtym. 
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