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Gliwice, dnia 19 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:  

Dzień dobry, proszę o odpowiedź na poniższe pytania - dotyczy części 2. 

1. Czy wizualizacje artykułów są poglądowe ? Czy do przygotowania oferty mamy 

sugerować się tylko i wyłącznie opisem czy także przedstawianymi zdjęciami 

artykułów? 2. Jakie funkcje powinny pełnić wskazane kombinerki z pozycji 1 ? 3. W ilu 

kolorach ma być wykonany nadruk na etui oraz kombinerkach z pozycji 1 ? 4. Ile 

kolorów nadruk ma mieć etui na kartę przetrwania z pozycji 2 ? 5. Czy dopuszczają 

Państwo znakowanie na długopisie i piórze grawerem z pozycji 3? 6. Czy na 

opakowaniu z pozycji 3 na pióro i długopis znakowanie ma zostać wykonane 

w jednym kolorze jednostronnie ? 7. Czy kolor khaki dotyczy kubka " granat" czy 

opakowania z pozycji 5 ? 8. Czy nadruk na kubku/ plakietce z pozycji 5 ma być 

wykonany w jednym kolorze? 9. Czy dopuszczają Państwo aby kubek termiczny 

z pozycji 6 miał pojemność 350 ml oraz czy znakowanie może być wykonane metodą 

graweru ? 10. Prosimy o określenie ilości kolorów nadruku na kubkach z pozycji 6,7 

i 8. oraz czy nadruk ma być jednostronny lub obustronny. 11. Czy dopuszczają 

Państwo aby chusta wielofunkcyjna miała wymiar ok 25 x 50 cm ? 12. W jakim 

nakładzie chusty będą zamawiane z danego koloru 

 

Odpowiedź nr 1: 

Część nr 2: 
Ad. 1 Wizualizacje są poglądowe zaczerpnięte z poprzednich realizacji. Opisy 
zawierają kryteria, które powinny być spełnione. Dopuszczalne jest by wykonawca 
zaproponował inne rozwiązania tożsamej lub wyższej jakości i funkcjonalności. 
 
Część nr 2, pozycja nr 1: 
Ad. 2 Kombinerki muszą posiadać co najmniej: uniwersalne szczypce z ząbkowanymi 
i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przycinania drutu, brzeszczot, nóż 
mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, pilnik. 
Ad. 3 Nadruk na etui oraz kombinerkach powinien być widoczny i adekwatny 
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do podkładu: czarne etui – biały nadruk, stalowe kombinerki – czarny nadruk. 
 
Część nr 2, pozycja nr 2: 
Ad. 4 Nadruk na etui na kartę przetrwania powinien mieć kolory adekwatne 
do kolorów oficjalnego logo. 
 
Część nr 2, pozycja nr 3: 
Ad. 5 Na piórze i długopisie znakowanie może być wykonane grawerem. 
Ad. 6 Opakowanie na pióro i długopis znakowane ma być w jednym kolorze, 
jednostronnie. 
 
Część nr 2, pozycja nr 5: 
Ad. 7 Kolor khaki dotyczy kubka „granat”. Opakowanie może być w kolorach 
dostępnych na rynku. 
Ad. 8 Nadruk na kubku/plakietce powinien być wykonany w kolorach oficjalnego logo. 
 
Część nr 2, pozycja nr 6: 
Ad. 9 Kubek termiczny może mieć pojemność 350 ml lub większą. Znakowanie kubka 
może być wykonane metodą graweru. 
 
Część nr 2, pozycja nr 6, 7, 8: 
Ad. 10 Ilość kolorów powinna być adekwatna do ilości znajdujących się w oficjalnych 
logach. Nadruk jednostronny. 
 
Część nr 2, pozycja nr 10: 
Ad. 11 Chusta wielofunkcyjna może mieć wymiar 25 x 50 cm.  
Ad. 12 Nakład wg. Koloru: khaki - 100, granatowy - 80 , czarny - 100, czerwony - 54. 

 

Pytanie nr 2:  

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie poz 16 w części 5. Kalendarz 

listkowy, brakuje tu jakiegokolwiek opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 8 – opis przedmiotu 

zamówienia cz. 5, w którym zamieścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

pozycji nr 16: Kalendarz listkowy na rok 2022. Zmodyfikowany załącznik 

zamieszczono na platformie zakupowej. 

 
 

KOMENDANT 

 
 

 wz. ppłk Wojciech GĘBKA 
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