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MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU
I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
(przetarg Warunki przetargu pismo Nr 5950/V/DZ z 14.09.2010 r.
Modyfikacja nr 1 pismo nr 6238/V/DZ z 23.09.2010 r.)
—

W związku z pytaniami do ww. postępowania, Zamawiający udziela następujących
odpowiedzi:
A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pytanie 1. W pozycji nr 2 Akcesoria: czy podana pozycja Elementy montażowe na hełm”
oznacza, że Zamawiający akceptuje standardowy amerykański montaż NVG na hełm
PASGT?
—

„

Pytanie 2. W Załączniku nr 1 do Warunków przetargu Zamawiający nie określił w wymaganiach
technicznych współczynnika FOM definiowanym jako: Resolution (Line pairs/mm) x
SNR (Signał to Noise Ratio). Dla sprzętu produkcji amerykańskiej dostępnego dla
państw-członków NATO definiowany jest on wartością FOM=K1600. Prosimy o
potwierdzenie lub podanie wymaganej wartości tego współczynnika.
Pytanie 3. W załączniku nr 1 do Warunków przetargu Zamawiający w wymaganiach technicznych
w pkt. 2 tabeli poz. Akcesoria podaje: „5. Nakładane obiektywy afokalne 3x i Sx” a w
pkt. 3 tabeli poz. Waga podaje: „Z obiektywem lx do 680 g, z obiektywami 3x i 6x do
1,2, kg i 1, 7 kg Czy należy to rozumieć, że nastąpiła pomyłka drukarska i zamiast
„6x” winno być „Sx „ czy też w ukompletowaniu gogli należy dostarczyć dodatkowo
obiektywy wymienne 3x i 6x (nadmieniamy, że oferowane obiektywy wymienne do gogli
to: 4xi6x)?
„.

Pytanie 4. Jaki jest wymagany minimałny stosunek sygnału do szumów?
Pytanie 5. Jaka jest wymagana minimalna czułość przy 2856 °K?
Pytane 6. Jaka jest wymagana minimalna czułość przy 830 nm?
Pytanie 7. Jaki jest wymagany poziom FOM (Figure ofMerit)?

Odpowiedź na pytanie 1
W załączniku nr 1 do „Warunków przetargu” poz.2 Akcesoria: Elementy montażowe na hełm”
Zamawiaj ący akceptuje standardowy montaż NVG na hełm PASGT.

—

Odpowiedź na pytanie 2 i 7
W załączniku nr 1 do „Warunków przetargu” Zamawiający akceptuje wartość współczynnika
FOM=K1 600.
Odpowiedź na pytanie 3
W załączniku nr I do „Warunków przetargu” poz. 2 Akcesoria należy dostarczyć dodatkowo
obiektywy wymienne 4x i 6x. Zamawiający modyfikuje treść pkt.2 poz.5 i pkt.3 Załącznika nr 1
do Warunków przetargu patrz część B pkt.3 i pkt.4 niniejszego pisma.
-

Odpowiedź na pytanie 4, 5 i 6
Zamawiający określił wymagania techniczne dla gogli noktowizyjnych (NVG) AN/PyS-7D
i oczekuje od uczestników przetargu spełnienia wymagań zawartych dla ww. sprzętu.

B. MODYFIKACJA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU
W nawiązaniu do zapisów zawartych w części I pkt. 4 ppkt.7) „Warunków przetargu”
Zamawiający modyfikuje treść „Warunków przetargu” oraz Załącznika nr 1 do „Warunków
przetargu”
„Miejsce i termin składania ofert” zmienia się treść
1. W części X „Warunków przetargu”
pkt.2 z:
Termin składania ofert uplywa w dniu 06.10.2010 r. o godz. 9.00 (za termin złożenia oferty
przy/mule się termin wpłynięcia oferty do Zamawiajqcegoj
na:
Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2010 r. o godz. 9.00 (za termin złożenia oferty
przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
-

2. W części XIII Warunków przetargu „Termin i tryb otwarcia ofert” zmienia się treść zapisu z:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.10.2010 r. o godz. 11.00, bez udziału Wykonawców.
na:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2010 r. o godz. 11.00, bez udziału Wykonawców.
3. W Załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” zmienia się treść pkt.2 poz. 5 z: Nakładane
obiektywy afokalne 3x i 5x na:
„Nakładane obiektywy afokalne 3x i 5x. Wykonawca dodatkowo dostarczy obiektywy
wymienne 4x i 6x”.

4. W załączniku nr 1 „Wyrnagania techniczne” zmienia się treść pkt. 3 Waga z: Z obiektywem lx
do 680g, z obiektywami 3x i 6x do 1,2kg i 1,7kg na:
„Z obiektywem lx do 680g, z obiektywami 3x i 5x do 1,2kg i 1,7kg”
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