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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 następującej treści:  

do zadania nr 4 Czy posiadacie Państwo matryce do wykonania medali z zadania 

4 pozycja 5 i 6? Jeżeli nie to cena musi przekroczyć 200 zł brutto dla pozycji 5 i 6 

tego zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada matryc do wykonania medali dla pozycji nr 5 i 6 części nr 4. 

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje, że cena jednostkowa materiałów 

promocyjnych nie może przekraczać wartości 200 zł brutto dla pozycji 5 i 6 

części nr 4. 

Pytanie następującej treści:  

do zadania nr 1 pozycja nr 12: Z jakiego materiału ma być wykonany podkład w ramce 

3D (tło zielone czy niebieskie) i czy mają być szare pola? 

Odpowiedź: 

Część nr 1, pozycja 12: 
Podkład powinien być wykonany z papieru o grubej gramaturze, na nim zamsz na 
tekturze w kolorach zielonym i niebieskim (po 15 sztuk z każdego koloru). Szare 
pola to podkład ze wspomnianego papieru. 

 

Pytanie dotyczące części nr 1: 

Pytania następującej treści: Jak będą miały zastosowania kary umowne, które 

opisane są w projekcie umowy? w przypadku gdy producent danego wyrobu, 

np. latarek oczywiście biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemii koronawirusem 

po przyjęciu zamówienia do realizacji z przyczyn niezależnych od siebie nie dotrzyma 

terminu dostawy danego asortymentu.  
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuję, że w projektowanych 

postanowieniach umowy, § 8 Kary umowne, wskazał kary umowne za zwłokę, 

co w rozumieniu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oznacza, 

że: „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli 

termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu 

przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że w § 10 Zmiany w umowie wynikające 

z COVID-19 wskazanych wyżej postanowień umowy, zamieścił postanowienia 

dotyczące zakłóceń realizacji zamówień związanych z pandemią COVID-19, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt. 1. 

Wprowadzono te zapisy na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Z zapisów tych wynika, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

na opóźnienie w dostawie, które wystąpi w następstwie okoliczności, na które nie ma 

wpływu. Ponadto, jeżeli opóźnienie w dostawie wynikać będzie z ograniczeń 

związanych z pandemią Wykonawca powinien zawiadomić o wpływie tych 

okoliczności na realizację umowy Zamawiającego. W obydwu przypadkach 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakłóceniach 

i przekazać zgodnie z wolą Zamawiającego oświadczenia i dokumenty świadczące 

o tym, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą mieć wpływ 

lub wpływają na należyte wykonanie umowy. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wpłynęły kolejne pytania Wykonaw-

ców. Obecnie trwa opracowywanie odpowiedzi. W związku z powyższym Zamawia-

jący zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Aktualne 

terminy: 

 termin składania ofert: 25.03.2021 r. godz. 7.30,  

 termin otwarcia ofert: 25.03.2021 r. godz. 8.00, 

 termin związania ofertą: 23.04.2021 r.  

Sposób i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. 
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