
 

 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 9.09.2021 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 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn.: „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów”, numer sprawy: 
17/DK/ST/SPIS/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 169-441538 z dnia 1-09-2021 r. 

 
Pytanie 1: 
Proszę o zgodę na wydłużenie realizacji części nr 1 o 12 dni roboczych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony dla części nr 1, tj. ,,(...) 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia 
Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy". 
Realizacja zamówienia związana jest z promocją wyników NSP 2021, która zaplanowana jest na 2021 oraz początek 
stycznia 2022 r. 
 
 
Pytanie 2: 
Proszę o zgodę na wydłużenie realizacji części nr 2 o 12 dni roboczych.  
Realizacja części nr 2 jest możliwa z terminem realizacji 2,5 - 3 miesiące. Jest to spowodowane kilkoma pozycjami, 
które są z importu np. podkładkami pod mysz, obecna sytuacja w Chinach nie jest korzystna, brak surowców, wzrost 
stawek transportowych, braki kontenerowe, opóźnienia w dostawach, niestabilne ceny stawek transportowych, 
zatory w transporcie oraz problemy po niedawnej powodzi tysiąclecia w Chinach.  
Podany termin realizacji jest wydłużony do bezpiecznego terminu dostawy- normalnie wszystko powinno się odbyć 
w terminie do 2 miesięcy 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony dla części nr 2, tj. ,,(…) 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia 
Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy.  
(termin określony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, stanowiącym 
Załącznik nr 2.2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 20  dni kalendarzowych od daty zawarcia 
umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako 
pierwszy)”. 
Realizacja zamówienia związana jest z promocją wyników NSP 2021, która zaplanowana jest na 2021 oraz początek 
stycznia 2022 r. 
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