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Gliwice, dnia 23 marca 2021 r. 

 
 

poprzez platformazakupowa.pl 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.8.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Wykonanie materiałów promocyjnych z podziałem 
na 5 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:  

Część 2 poz. 5 - Kubek Granat 280 ml z pokrywką i metalową zawieszką, wys. 
15cm, szer. 5,7cm. Opak. kartonowe. Kolor khaki. Nadruk na kubku lub na dołączo-
nej plakietce/przywieszce z logo WP. 
Główny importer na Polskę informuje, iż w dniu dzisiejszym dostępnych jest ok. 120 
szt. Stan ten zmienia się z każdym dniem, co jest zrozumiałe. Przewidywany termin 
dostawy z Chin - koniec czerwca 2021 r. 
Ponadto kubki te występują w kolorach: biały, srebrny metalik oraz czarny. Nie 
istnieje ten model kubka typu granat w kolorze khaki. Inne modele mały (450 ml oraz 
duży 790 ml) również są niedostępne. Tu kolor khaki występuje jak najbardziej 
(khaki - zielony i czarny). 
Czas dostawy taki sam czyli pod koniec czerwca 2021 r. 

Czy dopuszczacie Państwo zmianę asortymentu lub wydłużenie czasu związanego 
z umową (czasu dostawy np. do 15.07.2021r.) lub inną formę realizacji 
zamówienia?? 
Część 1 poz. 14 - Pendrive w kształcie granatu 32GB, rozkręcanego na środku. Ko-
lor metaliczny czarny. Do pendrive dołączony metalowy łańcuszek oraz czarne etui 
z materiału. Pendrive i etui opatrzone logo WP. 
Proszę o informację: ten pendrive o takiej pojemności występuje w dwóch 
wersjach metalizowanej - kolory srebrny, złocony i miedziany oraz czarny matowy. 
Te pierwsze wykonane są z metalu (powłoki metalizowanej) zaś drugi tylko z PVC. 
Ich dostępność jest również na granicy ilość, którą Państwo chcecie zamówić (ok. 
110 szt. u głównego dystrybutora na Europę). Czas dostawy taki sam jak w 
przypadku kubków czyli koniec czerwca 202 Ir. 
Czy dopuszczacie Państwo zmianę asortymentu lub wydłużenie czasu związanego 
z umową (czasu dostawy np. do 15.07.2021r.) lub inną formę realizacji 
zamówienia?? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Część nr 2, pozycja nr 5: 
Na pytania dotyczące kolorów udzielano odpowiedzi. 
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Dopuszczalne jest by wykonawca zaproponował inny asortyment tego rodzaju 
o tożsamej funkcjonalności i zbliżonych cechach. 
Część nr 1, pozycja nr 14: 
Dopuszczamy, aby pendrive był w różnych kolorach i  w obu wersjach (metalizowanej 
i PVC). Ze względu na informację o dostępności dopuszczamy mix kolorów. 
Dopuszczalne jest by wykonawca zaproponował inny asortyment tego rodzaju 
o tożsamej funkcjonalności i zbliżonych cechach. 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu dostawy. 
 

Pytanie nr 2:  

Mamy następujące pytania dot. części II postępowania 

1. Kombinerki wielofunkcyjne Prosimy o uściślenie, jakie elementy ma posiadać 

narzędzie wielofunkcyjne. Wymagany rodzaj stali wskazuje na konkretnego 

producenta, który posiada w swojej ofercie kilkanaście różnych modeli. Jeśli zależy 

Państwu na konkretnych funkcjach, a nie na najtańszym modelu, to prosimy o więcej 

szczegółów nt tego narzędzia. Prosimy również o doprecyzowanie, jakie logo ma się 

znaleźć na etui, tzn ilu kolorowe będzie (czy może zastosują Państwo jednokolorowe 

białe logo)? 

5. Kubek granat o poj. 280ml Taki kubek występuje jedynie w kolorze białym oraz 

czarnym. Kolor Khaki występuje w kubkach o poj. 450ml. Prosimy zatem 

o skorygowanie OPZ, dotyczącego tej pozycji. 

6. Kubek termiczny Opis oraz zdjęcie kubka wskazują na dwa modele u różnych 

dystrybutorów, lecz oba nie posiadają pojemności 400 ml ani wymiarów podanych 

przez Państwa. Prosimy zatem o informacje, czy dopuszczają Państwo tolerancje 

pojemności i wielkości, by mogły być brane pod uwagę dwa modele kubka ( model 1 

o poj. i wymiarach: 6,7x18,5 cm, model 2 poj. 350ml i wymiarach: średnica 6,5cm, 

wysokość 21 cm). Prosimy również o skorygowanie metody znakowania na grawer 

(sublimacji nie można wykonać na metalowych produktach). 

8.Kubek ceramiczny Prosimy od doprecyzowanie ilości kolorów nadruku na kubku. 

Nie wiemy, jaka wersja logo będzie tu zastosowana oraz ile kolorów będzie mieć 

aktualnie grafika "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Prosimy również 

o doprecyzowanie wielkości znakowania (czy ma być jednostronnie, czy 

dwustronnie, czy nadruk dookoła, jak na dołączonym zdjęciu/wizualizacji) 

9.Kubek plastikowy Sytuacja podobna, jak w przypadku kubka ceramicznego. 

Prosimy o takie samo doprecyzowanie informacji. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Część nr 2, pozycja nr 1: 
Na pytania dotyczące elementów oraz nadruku udzielano odpowiedzi. 
Nie mamy możliwości narzucania czy wskazywania konkretnego producenta czy 
modelu zamawianego asortymentu.  
Część nr 2, pozycja nr 5: 
Dopuszczamy, aby kubek granat był w innych kolorach (mix kolorów). 
Część nr 2, pozycja nr 6: 
Zdjęcia są jedynie przykładową wizualizacją – nie odzwierciedlają 1:1 zamawianego 
i opisywanego asortymentu.  
Na pytania dotyczące pojemności i wielkości oraz metod znakowania udzielano 
odpowiedzi. 
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Najważniejsza cecha to szczelność kubka. 
Część nr 2, pozycja nr 8 i 9: 
Na pytania dotyczące ilości kolorów oraz znakowania udzielano odpowiedzi  
Wielkość nadruku wyraźna i dobrze widoczna, proporcjonalna do gabarytu kubka. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o dopuszczenie kubków „granat” w kolorze czarnym. Zielone/khaki wystę-
pują o nieco innych parametrach i nie posiadają pokrywki czy chusta buff ma być 
produktem firmowym oryginalnym buffem, czy ma to być chusta dostępna na ogól-
nym rynku. Prosimy o doprecyzowanie , co stanowi ogromną różnicę cenową. 
 
Odpowiedź nr 3: 
Część nr 2 pozycja nr 5: Zamawiający dopuszcza kolor czarny;  
Część nr 2 pozycja nr 10: Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie, że chusta buff 
ma być produktem firmowym, chusta ma spełniać wymagania opisu przedmiotu 
zamówienia, bez względu na to kto ją wyprodukował. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia ofert 

oraz termin związania ofertą. Aktualne terminy: 

 termin składania ofert: 26.03.2021 r. godz. 7.30,  

 termin otwarcia ofert: 26.03.2021 r. godz. 8.00, 

 termin związania ofertą: 24.04.2021 r.  

Sposób i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 

 

 
 

KOMENDANT 

 
 

 wz. ppłk Wojciech GĘBKA 
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