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Gliwice, dnia 04 maja 2021 r. 

 
poprzez platformazakupowa.pl 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.12.2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Dostawa 

materiałów elektrycznych dla Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) 4 WOG  

z podziałem na 8 części”.  

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, 

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:  

Pytanie nr 1:  

Formularz cenowy dla części nr 6:Poz. 13; lampa rtęciowa E27/27 125W - 

produkt jest już wycofany ze sprzedaży w UE i brak na stanach. Wnosimy  

o wykreślenie tej pozycji z arkusza. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 2:  

Formularz cenowy dla części nr 5: Poz. 21; lampa rtęciowa LRF 250 W - produkt 

jest już wycofany ze sprzedaży w UE i brak na stanach. Wnosimy o wykreślenie tej 

pozycji z arkusza. 

 

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 3:  

Formularz ofertowy dla cz. 5 , poz .19 ; żarówka LED 10W może mieć strumień 

świetlny 1055lm, lub bańkę przeźroczystą ? 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 
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zamówienia.  

 

Pytanie nr 4:  

Formularz ofertowy dla cz.5 , poz. 39; naświetlacz LED 30W nie ma na rynku 

jeszcze opraw 30W o strumieniu 40000lm , proszę o poprawę parametrów. Sugeruję 

wartość 2000-2400 lm. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 5:  

Formularz ofertowy dla cz.5 poz.40; taśma izolacyjna, czy zamawiający 

dopuszcza grubość taśmy 018mm? 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 6:  

Formularz ofertowy dla cz. 6 poz.8 ; świetlówka LED , czy dopuszcza się 

wykonanie tub szklanych zamiast plastikowych? 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację formularza 

cenowego; tj. tuba musi być wykonana z plastiku.   

 

Pytanie nr 7:  

Formularz ofertowy dla cz. 6 poz 10 ; żarówka LED , czy jest dopuszczalna 

wartość mocy żarówki 3,3W lub 4W? 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 8:  

Cz. Nr 2 Poz. 1, 2 żaden z Producentów nie oferuje świetlówek o tak wysokiej 

żywotności, proszę o dopuszczenie zaoferowania świetlówek o żywotności 18000h 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza cenowego dla części 

2, pozycji 1 i 2. 

 

Pytanie nr 9:  

Cz. Nr 2 Poz. 3 świetlówka LED wymieniona w opisie nie posiada tak długiej 

żywotności, proszę o dopuszczenie zaoferowania świetlówek LED o żywotności 
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25000h. Proszę o dopuszczenie zaoferowania św. LED o barwie 6500K (również 

dziennych) 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza cenowego dla części 

2, pozycji 3. 

 

Pytanie nr 10:  

Cz. Nr 2 Poz. 4 świetlówka LED wymieniona w opisie nie posiada tak długiej 

żywotności, proszę o dopuszczenie zaoferowania świetlówek LED o żywotności 

25000h. Proszę o dopuszczenie zaoferowania św. LED o barwie 6500K (również 

dziennych) o mocy 9W 

 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza cenowego dla części 

2, pozycji 4 w zakresie żywotności oraz barwy. Zamawiający nie wyraża zgody na 

modyfikację mocy żarówki.  

 

Pytanie nr 11:  

Cz. Nr 2 Poz. 5 świetlówka LED wymieniona w opisie nie posiada tak długiej 

żywotności, proszę o dopuszczenie zaoferowania świetlówek LED o żywotności 

25000h Proszę o dopuszczenie zaoferowania św. LED o barwie 6500K (również 

dziennych) 

 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza cenowego dla części 

2, pozycji 5. 

 

Pytanie nr 12:  

Cz. Nr 2 Poz. 6, 7 rozumiem, że chodzi o moduł awaryjny? Czy CNBOP jest 

wymagane? 

 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o module 

awaryjnym. Ponadto Zamawiający dodaje dodatkowy opis. W związku powyższym 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza cenowego dla części 2, 

pozycji 6 i 7. 

 

Pytanie nr 13:  

Cz. Nr 2 Poz. 17 takie żarniki zostały wycofane na mocy Dyrektywy UE, proszę 

o dopuszczenie 160W i tych samych pozostałych parametrach 

 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 14:  
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Cz. Nr 3 Poz. 11 proszę o dopuszczenie lampy LED 18W i tych samych 

pozostałych parametrach (różni producenci oferują takie LEDy różniące się 1-2W) 

 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 15:  

Cz. Nr 4 Poz. 10 chodzi o naświetlacz LED? Jeśli nie, proszę o sprecyzowanie 

oraz dopuszczenie zaoferowania w barwie 6500K (standardowo takie jest 

wykonanie) 

 

Odpowiedź nr 15: 

Zamawiający informuje, iż dodaje dodatkowy opis. Zamawiający informuje, że nie 

dopuszcza barwy o wartości 6500K.  

 

Pytanie nr 16:  

Cz. Nr 4 Poz. 12 rozumiem, że chodzi o panel LED, sądząc po wysokości? 

 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający informuje, że pozycja 12 w formularzu cenowym dla części  

4 dotyczy panelu LED.  

 

Pytanie nr 17:  

Cz. Nr 7 Poz. 1 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie świetlówek o strumieniu 

1250lm, za to żywotności 20000h? 

 

Odpowiedź nr 17: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 18:  

Cz. Nr 7 Poz. 2 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie świetlówek o strumieniu 

3250lm, za to żywotności 20000h? 

 

Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 19:  

Cz. Nr 7 Poz. 7 proszę o dopuszczenie zaoferowania stateczników o podobnych 

wymiarach i tym samym kształcie lub podanie przykładowego producenta 

 

Odpowiedź nr 19: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 
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zamówienia.  

 

Pytanie nr 20:  

Cz. Nr 7 Poz. 8 czy Zamawiający dopuści zaoferowania żarówki LED 8W i strumieniu 

640lm i tych samych pozostałych parametrach? 

 

Odpowiedź nr 20: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 21:  

Cz. Nr 7 Poz 13 proszę o dopuszczenie zaoferowania stateczników o podobnych 

wymiarach i tym samym kształcie lub podanie przykładowego producenta 

 

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 22:  

Cz. Nr 7 Poz. 24 takie żarówki na mocy Dyrektywy UE zostały wycofane ze 

sprzedaży, proszę o dopuszczenie 33W, będących zamiennikami 

 

Odpowiedź nr 22: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, zmienia 

termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, w związku  

z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania. 

W związku z powyższym zmieniano następujące zapisy SWZ: 

 

 

Miejsce zmiany Treść przed zmianą Treść po zmianie 

Rozdział IX pkt 
1 SWZ 

Wykonawca jest związany 
ofertą od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 

03.06.2021r.  

Wykonawca jest związany 
ofertą od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 

08.06.2021r. 

Rozdział XI pkt 
1 SWZ 

Ofertę należy przesłać do 
Platformy Zakupowej pod 
adresem:  
https://platformazakupowa.p
l/pn/4wog w formularzu 
ofertowym  do dnia 
05.05.2021 r. do godz. 08:30. 

Ofertę należy przesłać do 
Platformy Zakupowej pod 
adresem:  
https://platformazakupowa.
pl/pn/4wog w formularzu 
ofertowym  do dnia 
10.05.2021 r. do godz. 08:30.  

https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/
https://4wog.eb2b.com.pl/


 
  Strona 6 z 6 
 

Rozdział XI pkt 
3 SWZ 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
05.05.2021 r. o godzinie 
09:00 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
10.05.2021 r. o godzinie 
09:00 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl 

 

 
 

 

KOMENDANT 

 
płk Sebastian WOLSZCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicja KALISZ (261 111 376) 
04.05.2021 r. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/

