
 

 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 13.09.2021 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 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 3: 
(…) w obecnej sytuacji ze względu na braki surowcowe, kadrowe, zmienne ceny, niestabilne transporty na całym 
świecie termin realizacji 20 dni kalendarzowych jest praktycznie nierealny. Z 20 dni kalendarzowych około 2 dni 
zajmie procedura wizualizacji i akceptacji jeżeli nie trzeba będzie wprowadzać zmian graficznych. Około 18 dni 
zostaje na realizację, z czego na pewno 4 dni to będą dni weekendowe, zatem zostaje 14 dni. Kolejne 2 dni zostaje 
na kompletację i 3-4 dni na dostawę od producentów do firmy oraz dostawę do Państwa. Zatem zostaje praktycznie 
10 dni np. na realizację 18100 szt. worków, 28100 szt. toreb, 23300 szt. podkładek pod mysz (to wyłącznie produkcja 
importowa) itd. Termin samej wyceny do składania ofert to ok 30 dni a sama realizacja jest podana tylko na 20 dni 
(z czego na produkcję zostaje 10 dni). Bardzo proszę jeszcze raz o przedyskutowaniem u Państwa terminów realizacji, 
tym bardziej że będzie to końcówka roku a wtedy większość maszyn w drukarniach ma bardzo duże obłożenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po dokonaniu analizy terminów realizacji zamówienia 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". 
 
 

W zastępstwie Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej 

sekretarz 
Agnieszka Jagoda 

Konsultant 
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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