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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
 NR SPRAWY WNP/691/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na 

pytania Wykonawców do treści SIWZ (zachowano oryginalną treść pytania), udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie:  

„Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferta na kalendarze i notesy. Jak mogę otrzymać 

ich specyfikację z SIW.”  

Odp.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest  na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.awl.edu.pl. 

 

Pytanie: 

Dotyczy: Część I materiały promocyjne – gadżety 

„Długopis metalowy zielony oraz długopis BOND TOUCH PEN– czy dopuszczalne są 

wymiary +/- 2 mm inne niż podane w specyfikacji”? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w SIWZ +/-10%.  

 

Pytanie: 

Dotyczy: Część I materiały promocyjne – gadżety oraz Część VI materiały promocyjne 

gadżety Erasmus 

„T-shirt damski – Przy tshirt’cie dopasowanym w talii nie istnieje model bez bocznych 

szwów. Jeżeli jest wycięcie w talii to musza być boczne szwy. To samo dotyczy 

również T-shirtu damskiego w części VI” 

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy T-shirt’cie damskim boczne szwy. 

 

 

Pytanie:  

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław 

tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425 

 

Numer ewidencyjny 723/2019/WEW 

Numer sprawy: DZP.263.51.2019.RN 



 

 

Dotyczy: Część II materiały promocyjne – VIP 

„Popiersie Kościuszki z mosiądzu: czy podana wysokość figurki 15 cm liczona jest 

razem z podstawa (np. kostka marmurowa) na której miałaby być umieszczona 

tabliczka? Na tym typie figurki tabliczkę da się umieścić jedynie na dodanej podstawie. 

Czy udostępnią Państwo szczegółowe zdjęcia popiersia aby wykonać precyzyjny 

model”? 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wysokość popiersia Kościuszki z mosiądzu razem  

z podstawą wynosi 15 cm. Proponowany podział: 5-7 cm podstawa np. kostka 

marmurowa, 8-10 cm figurka. Dodatkowych zdjęć nie będziemy udostępniać. 

 

Pytanie:  

Dotyczy: punktacji 

„w wielu przypadkach opakowanie do produktu punktowane jest wyżej niż sam 

produkt, jak np. w przypadku pióra i długopisu w części II gdzie pudełko warte jest 6 

punktów, a sam produkt 4. Podobna sytuacja ma miejsce przy popiersiu Kościuszki oraz 

kordzika (wyrób 3 punkty, a opakowanie 8 punktów). Czy mogę prosić o potwierdzenie 

prawidłowości punktacji”? 

Odp.: Zamawiający, dokonał zmiany w punktacji w szczegółowej ocenie jakości 

produktu oraz na podstawie art. 38 ust.4 modyfikuje treść SIWZ w rozdz. XVII tj.  

w „Opis kryteriów, wraz z podaniem znaczenia i sposobu oceny ofert” – szczegółowa 

ocena jakości produktu (liczba punktów oraz zasady ich przydzielania) w części II. 

Dotychczasowa treść otrzymuje nowe brzmienie.  

 

CZĘŚĆ II 

W ocenie części II zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do poddania ocenie 

jedynie próbek przygotowanych indywidualnie dla Zamawiającego, czyli w pozycji 2, 

6, 7, 13, 15 – zwierającego logo AWL, w pozycji 3, 8 i 9 – zawierającego godło AWL  

i dedykację, pozycje 12 i 14 mają przedstawiać formy, które Zamawiający otrzyma 

finalnie, po wyborze Wykonawcy. Próbki, które nie zostaną przygotowane zgodnie  

z opisem zamówienia nie zostaną poddane ocenie. 

 

LP NAZWA OPIS PUNKTY 

2 Przypinka logo AWL 2 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się wysoką jakością wykończenia, której 

znakowanie lub kolory są ostre, wyraziste, 

jednolite, czytelne, nadruk jest trwały, nie 

schodzi przy pocieraniu, znakowanie jest 

wykonane estetycznie i dokładnie. Szpilka 

ostro zakończona, łatwo montuje się w 

materiale, zapięcie mocne, nie powodujące 

odpadania pinsu.  

1 punkt otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są dostatecznie 

wyraziste i czytelne, nadruk lub 

znakowanie jest wykonane na poziomie 

dostatecznym. Ciężej wchodzi w materiał, 
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przy niezbyt mocnym szarpnięciu odpada. 

0 punktów otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są mało wyraziste, 

słabo czytelne, istnieje ryzyko nietrwałości 

nadruku, nadruk lub znakowanie wykonane 

jest nieestetycznie, niedokładnie. Szpilka 

tępo zakończona, ciężko wchodzi w 

materiał, istnieje ryzyko uszkodzenia 

odzieży. Wypada przy lekkim dotknięciu 

pinsu lub przy pochyleniu się. 

 

Pins prostokątny z nadrukowanym 

kolorowym logo AWL – 0 punktów 

Pins w kształcie i kolorystyce loga AWL – 

2 punkty 

3 Statuetka szklana 

+pudełko 

3 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się wysoką jakością wykończenia, której 

znakowanie (godło AWL oraz dedykacja) 

lub kolory są ostre, wyraziste, jednolite, 

czytelne, nadruk jest trwały, nie schodzi 

przy pocieraniu, znakowanie jest wykonane 

estetycznie i dokładnie. Szkło kryształowe, 

bardzo przejrzyste, bez skaz, elementy 

statuetki estetycznie i mocno przyklejone 

do podstawy, nie odrywają się przy 

złapaniu statuetki za jej górną część. 

1 punkt otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są dostatecznie 

wyraziste i czytelne, nadruk lub 

znakowanie (godło AWL oraz dedykacja) 

jest wykonane na poziomie dobrym. Szkło 

przejrzyste, delikatnie butelkowe, z 

drobnymi skazami, dobrze przyklejone do 

podstawy, nie odpada przy poruszaniu 

górną częścią. 

0 punktów otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są mało wyraziste, 

słabo czytelne, istnieje ryzyko nietrwałości 

nadruku, nadruk lub znakowanie (godło 

AWL oraz dedykacja) wykonane jest 

nieestetycznie, niedokładnie. Szkło 

butelkowe, z brzydkimi skazami, 

nadlaniami. Górne elementy statuetki 

odpadają przy poruszeniu. 

 

Nadruk loga AWL na pudełku – 2 punkty 
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Wnętrze wyścielane satyną – 2 punkty 

Zewnętrze pokryte skórą ekologiczną – 2 

punkty 

4 Pióro 4 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się bardzo wysoką jakością wykończenia. 

Powierzchnia pióra jest stalowa, dokładnie 

zmatowiona. Pióro pisze przy pierwszej 

próbie pisania, nie ma konieczności 

„rozpisywania” go, równo podaje atrament, 

nie rozchlapuje, nie zostawia kleksów. 

2 punkty otrzyma próbka, której kolory są 

dostatecznie wyraziste i czytelne, jakość 

użytych materiałów jest na poziomie 

bardzo dobrym. Powierzchnia pióra jest 

matowa, ze stali nierdzewnej. Pióro pisze, 

ale uprzednio musi być dwukrotnie 

„rozpisane”, atrament nie jest równo 

podawany, nie zostawia kleksów. 

0 punktów otrzyma próbka, której kolory 

są mało wyraziste i czytelne, jakość 

użytych materiałów jest na poziomie 

dobrym. Pióro przerywa podczas pisania, 

uprzednio musi zostać „rozpisane” ponad 

dwa razy, atrament nie jest równo 

podawany, zostawia kleksy. 

 

Wykończenie stalówki wykonanej z 23 

karatowego złota – 2 punkty 

0-6 

5 Długopis 4 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się bardzo wysoką jakością wykończenia. 

Powierzchnia długopisu jest stalowa, 

dokładnie zmatowiona. Długopis pisze 

przy pierwszej próbie pisania, nie ma 

konieczności „rozpisywania” go, równo 

podaje tusz (nie zmienia nasycenie koloru 

oraz grubości linii podczas pisania), gładko 

„sunie” po kartce. 

2 punkt otrzyma próbka, której kolory są 

dostatecznie wyraziste i czytelne, jakość 

użytych materiałów jest na poziomie 

bardzo dobrym. Powierzchnia długopisu 

jest matowa, ze stali nierdzewnej. Długopis 

pisze, ale uprzednio musi być dwukrotnie 

„rozpisany”, tusz jest równo podawany (nie 

zmienia nasycenie koloru oraz grubości 
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linii podczas pisania). 

0 punktów otrzyma próbka, której kolory 

są mało wyraziste i czytelne, jakość 

użytych materiałów jest na poziomie 

dobrym. Długopis pisze, ale uprzednio 

musi być dwukrotnie „rozpisany”, zmienia 

grubość, nasycenie koloru pisanej linii 

przez nierównomierne podawanie tuszu. 

 

Wykończenie końcówki długopisu 

wykonanej z 23 karatowego złota – 2 

punkty 

6 pudełko drewniane 

na zestaw 

piśmienniczy 

2 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się wysoką jakością wykończenia, której 

znakowanie (logo AWL) lub kolory są 

ostre, wyraziste, jednolite, czytelne. 

Idealnie gładka powierzchnia. Pudełko z 

łatwością się otwiera, nie zamyka się od 

razu. Idealnie dopasowane do siebie 

krawędzie dolne i górne przy zamknięciu 

pudełka. 

1 punkt otrzyma próbka, której 

znakowanie (logo AWL) lub kolory są 

dostatecznie wyraziste i czytelne, nadruk 

lub znakowanie jest wykonane na poziomie 

dobrym. Powierzchnia gładka, estetyczna. 

Pudełko przy pierwszej próbie może ciężko 

się otwierać, ale już przy drugiej i każdej 

kolejnej otwiera się bez problemu.  

0 punktów otrzyma próbka, której nadruk 

lub znakowanie jest wykonane na poziomie 

dobrym. Istnieje ryzyko nietrwałości 

materiału wewnątrz, odpryski lakieru na 

zewnątrz. Zaciągnięcia materiału. Pudełko 

pomimo kilku prób bardzo ciężko się 

otwiera lub w ogóle nie zamyka, nie 

domyka się, samo się otwiera. 

 

Zamknięcie:  

zewnętrzne na metalowy haczyk – 0 

punktów 

estetyczne zamknięcie magnetyczne – 2 

punkty 

0-4 

7 Organizer na 

dokumenty z 

ekoskóry 

3 punkty otrzyma próbka, której jakość 

użytych materiałów jest wysoka, cechuje 

się wysoką jakością wykończenia, której 
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znakowanie lub kolory są ostre, wyraziste, 

jednolite, czytelne, nadruk jest trwały, nie 

schodzi przy pocieraniu, znakowanie jest 

wykonane estetycznie i dokładnie. Materiał 

jest miękki, przyjemny w dotyku. Nie ma 

wystających nitek, brzegi są zaokrąglone i 

obszyte.  

1 punkt otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są dostatecznie 

wyraziste i czytelne, nadruk lub 

znakowanie jest wykonane na poziomie 

dobrym. Estetyczne wykonanie, gładka 

powierzchnia z minimalną ilością grudek. 

Materiał jest chropowaty, nieprzyjemny w 

dotyku. Pojedyncze  wystające nitki, brzegi 

są obszyte.  

0 punktów otrzyma próbka, której 

znakowanie lub kolory są mało wyraziste, 

słabo czytelne, istnieje ryzyko nietrwałości 

nadruku, nadruk lub znakowanie wykonane 

jest nieestetycznie, niedokładnie. Materiał 

jest szorstki, nieprzyjemny w dotyku, 

występują wystające nitki, nie ma 

obszytych brzegów. 

 

Logo AWL wykonane za pomocą 

grawerowania laserowego – 0 punktów 

Logo AWL wykonane metodą tłoczenia – 2 

punkty 

 

Pytanie:  

„Ile kolorów nadruku ma być na poniższych produktach : 

2. karteczki samoprzylepne 

10. Tshirt 

11. Bluza 

13. Ołówek 

15. Bidon 

17. Latarka 

19. Czyścik 

21. Brelok PCV 

23. T-shirt 

24. T-shirt 

15. Koszulka polo 

28. Torba 

31. deska z klipem 

33. zagłówek 

34. Etui na karte 



 

 

35. Kubek 

36. Ramka 

37. Czapka” 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że: karteczki samoprzylepne (2) - 1 kolor (biały); T-shirt 

(10, 23 i 24) czarny i khaki – 1 kolor (biały), natomiast T-shirt biały (10) – 2 kolory (tj. 

pantone 349C i czarny); bluza – 1 kolor (biały); ołówek (13) – 1 kolor (biały); bidon 

(15) – 2 kolory (tj. pantone 349C i czarny); latarka (17) – 1 kolor (biały); czyścik (19) – 

1 kolor (biały); brelok PCV – 3 kolory (tj. pantone 349C, czarny i biały); koszulka polo 

(25) – 3 kolory (tj. pantone 349C, czarny i biały); torba (28) - 3 kolory (tj. pantone 

349C, czarny i biały); deska z klipsem (31) – 1 kolor (biały); zagłówek (33) – 1 kolor 

(biały); etui na kartę (34) – 1 kolor (biały); kubek do sublimacji (35) – czysty kubek bez 

nadruku, nadający się do samodzielnego nanoszenia nadruków metodą termosublimacji; 

ramka do tablicy rejestracyjnej (36) - 3 kolory (tj. pantone 349C, czarny i biały); czapka 

(37) – 1 kolor (biały). 

 

Pytanie:  

„Pendrive usb - jest to produkt wykonywany na indywidualne zamówienie czy jako 

wzór możemy przedstawić wzór naszej poprzedniej realizacji tego typu usb?” 

Odp.: Zamawiający dopuszcza inną realizację jako próbkę do oceny. 

 

 Pytanie:  

„Rollup - czy jako wzór trzeba przedstawić rollup o podanych wymiarach?” 

Odp.: Zamawiający dopuszcza do oceny rollup o innych wymiarach, ale sposób 

montażu i demontażu musi być taki sam jak w finalnym produkcie.  

 

Pytanie:  

„Czy powtarzające się produkty w kilku częśćiach można przedstawić jako 1 szt 

wzoru?” 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że powtarzające się produkty można przedstawić jako 

jeden wzór. W takim przypadku należy opisać i wskazać, której jeszcze pozycji 

dostawy dotyczy wzór.  

 

II.Wyjaśnienia treści SIWZ zostają załączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe 

wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie, 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

KOMISJI PRZETARGOWEJ 

           

…...……….….....……...…….. 

     Jakub WESOŁOWSKI 
 

 
Wyk. w 1 egz. 

Wyk. Renata NAZIMEK tel. 261 658 555 

Wrocław 14.08.2019 r.  
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