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Dotvczv: postepowania nr IUI377IV-18/uz/PRZJDOSIK/2011

MODYFlKACJA NR 3
TRESCI WARUNKOW PRZETARGU I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCOW
ORAZ ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA.

(przetarg - Warunki przetargu pismo wych. Nr 6085111 z 20.06.2011 r.)

A.

W nawiazaniu do Modyfikacji nr 1 i 2 tresci warunk6w przetargu - pisma nr 6873
z dnia 11.07.2011r. i nr 7080 z dnia 14.07.2011r. na pozyskanie odbiomik6w

radiowych

EK-896

z

HAI04/512HF

antena

(nr

postepowania

IUI377IV

18IUZlPRZlDOSIK./2011) informuje, ze w uzgodnieniu z Gestorem przedmiotowego

UiSW przygotowano dopowiedzi na pytania, kt6re wplynely w postepowaniu,
o nastepujacej tresci :
1.

Pytanie nr 1:

.Prosimy Zamawiajqcego

0

wyjasnienie kwestii zawartej w zalqczniku 1

WarunkOw przetargu, a odnoszqcej sie do emisji (interfejsu) DATA LINK
to MIL-STD-188-203-1A. Czy Zamawiajqcy podtrzymuje ww. wymog. Czy jest on
konieczny w eksploatacji systemowej odbiornika? Interfejs DATA

LINK

to MIL-STD-188-203-1A wykorzysrywany jest w systemach Marynarki Wojennej
RP i Sil Powietrznych, nie ma natomiast zastosowania w systemach Wojsk
Lqdowych. Jego utrzymanie natomiast podraza koszt odbiornika

0

okolo 40 %.

oraz wymaga uzyskania licencji eksportowej wladz federalnych kraju producenta

co

zazwyczaj

znacznie

wydluza

termin

realizacji

dostawy

przedmiotu

zamowienia ".
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Odpowiedz do pytania nr 1:
Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z wyposazenia odbiomik6w radiowych
EK 896 z antena HAI04/512HF

W

interfejs DATA LINK to MIL-STD-188-203

IA. Zamawiajacy zmodyfikuje tresc warunkowprzetargu w tym zakresie.
2.

Pytanie nr 2:

.Uprzejmie Panstwa irformujemy, ze producent o kreslif termin, dostawy

odbiornikow EK896 na 18 tygodni w przypadku zamawienia z opcjq LINK JJ lub
J4 tygodni bez tej opcji, od daty zlozenia zamowienia. Ponadto na termin dostawy

przedmiotu zamowienia wplywac bedzie takze wymaganyproces GQA. W zwiqzku
z tym uprzejmie prosimy Zamawiajqcego

0

uwzglednienie powyzszego i zmiane

terminu realizacji um0'KY na 16 grudnia hr. "

Odpowiedi do pytania nr 2:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tenninu dostawy do dnia lO.12.2011r.
B.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z zapisami czesci XVIII - Postanowienia koncowe

warunkOw przetargu ust 1, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci warunk6w przetargu
w nastepujacy spos6b:
1.

Zmianie ulega tennin skladania ofert w celu umozliwienia Wykonawcom
wprowadzenia stosownych zrnian W ofertach oraz ich zlozenia w wymaganym
tenninie:
a) Czesc X - Miejsce i termin skladania ofert - pkt 2, zmienia swoja tresc z:

" Termin skladania ofert uplywa w dniu 29lipca 2011r. 0 god:" 9.°0 (za termin
zlozenia oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do zamawiajqcego). "
na:
00

" Termin skladania ofert uplywa w dniu 05 sierpnia 2011r. 0 godz: 9.
(za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do

zamawiajqcego). "
b)

Cz~sc

xm - Tennin i tryb otwarcia ofert , zmienia swoja tresc z:

"Otwarcie ofert odbedzie sill w dniu 291ipca 2011,.
Wykonawc6w. "

0

godz: 10. 00 bez udzialu

na:
"Otwarcie ofert odbedzte sie w dniu 05 sierpnia 2011r.
udzialu Wykonawc6w. "

0

godz: 10.

00

bez
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Cz~sc

2.

II - Termin i mlejsce realizacji umowy - pkt 1 zmienia swoja tresc z:

"Termin realizacji umo~ - do dnia l S listopada 2011 roku."

na:
"Termin realizacji umo~ - do dnia 10 grudnia 2011 roku. "

Czesc VI - Dokumenty wymagane od Wykonawcy - pkt 3 ppkt 5) zmienia swoja
tresc z:

3.

" wykaz 0 ktorym mowa w czesci IX ust. 13;"

na:
" wykaz 0 ktorym mowa w czesci IX ust. 16;"
4.

Zalacznik nr 1 do warunk6w przetargu zmienia swoja tresc zgodnie
z zalacznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji.

5.

W zalaczniku nr 3 do warunkow przetargu - projekt umowy wprowadza sie
zmiany 0 nastepujacej tresci:
a)

§ 3 - Termin wykonania dostawy - zmienia swoja tresc z:

"Do dnia 15. 11.2011r."

na:
"Do dnia 10.12.2011r. "
b)

§ 9 - Warunki platnosci ust 2 - zmienia swoja tresc z:
I' Wykonawca, pod rygorem zastosowania § 14, najpozniej do dnia

1 grudnia 2011 roku, zobowiqzany jest przedlozyc do:

na:
"Wykonawca, pod rygorem zastosowania § 14, najpozniej do dnia
15 grudnia 2011 roku, zobowiqzany jest przedlozyc do: "

c.

Jednoczesnie w zwiazku ze zmiana terminu skladania ofert zmianie ulega tresc
ogloszenia 0 zam6wieniu w nastepujacy spos6b:
1.

pkt 6 zmienia swoja tresc z:

Wymagany termin realizacji umoMY: 15. 11.2011r. "
na:
H

"Wymagany termin realizacji umoMY: 10.12.2011r."
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2.

pkt 7 zmienia swoja tresc z:
"Ofertfl., w formie pisemnej, nalezy zlozyc w siedztbie Zamawiajqcego w godz.: 8°°_9 00
i 13 00-1/l0 Tub przesylac pocztq na adres do dnia 29.07.2011r. 0 godz; 9. 00
(za termin zlozenia oferty przyjmuje sit: termin wplyniecia oferty do Zamawiajqcego).
JJ

na:
w formie pisemnej, nalezy zloZyc w siedzibie Zamawiajqcego w godz.: KJO-9"
oo-1.fO
i 13
lub przesylac poczta na adres do dnia 05.08.2011r. 0 godz: 9.00 (ZQ termin
zlozenia oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do Zamawiajacego). "

.Dferte,

Zal. 2 na 2 str.
Zalqcznik nr J -ealqcznik nr 1 do warunkow przetargu - po wprowadzeniu zmian
wynikajqcych z modyfikacji nr 2

Zalqcznik nr 2 - Rozdzielnik - ala;
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R73 n47

zaraczmk nr 1

Odbiornik Radiowy Rohde - Schwarz typu EK-896.

Ilose. 4 kpl.
Opis przedmiotu zamewlenla (parametry technlczne);
Odbiomik radiowy przeznaczony do odbioru korespondencji w sieciach radiowych
narodowych i NATO-wskich, wykonany w modulowej konstrukcji 19-calowej:
Zakres czestotliwosci: 10 kHz - 30 MHz;

Siatka czestotliwosci co I Hz;
Rodzaje emisji:
•
•

•
•
•
•
•

CW/MCW (AlA, AlB, A2A, A2B);
FAXI (FIC);
AM/AME (A3E, H2A, H2B, H2E);
USBILSB (R2A, R3E, J2A,J3E);
ISB (B8E);
FSKJAFSK (FIA, FIB), F6 (F7B);
FAX2 (F3C), FM (F3E);

Czulosc (dla SIN = 10 dB, f
•
•
•

= 0,1 -

AlA (CW)
J3E (SSB), J7B
H3E (AME), 1 kHz, m=60%

30 MHz);

- 0,4 ~V EMF (-121 dBm), BW=300 Hz
- 1,0 J.1V EMF (-113 dBm), BW=2,7 kHz;
- 2,7 JlV EMF (-104 dBm), BW=6 kHz;

Zasilanie: 100/120/230/240 V - 15/+1Oo~ 47 - 420 Hz, z akumulatorow (UPS) 24 -30 V

DC.
Wyposazenie:
Nazwa
Odbiomik EK-896
Kabel zasilajacy
Antena HA 104/512
Kabel antenowy (min. 100 m)

Ilo~c w

komplecie
1
1

1
1

Jlosc komplet6w

4

Szkolenie:
Wykonawca zapewni przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obslugi
i programowania oferowanego sprzetu dla grupy 15 os6b wytypowanych przez Gestora UiSW
w wymiarze 7 godzin.
1.
2.

3.

4.
5.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w tenninie i miejscu uzgodnionym z Gestorem UiSW.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w jezyku polskim na terenie wskazanej przez Gestora
UiSW jednostki organizacyjnej (jednostki wojskowej) MON.
UWAGA !I!
(Na etapie podpisywania umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc szczegolowego
ustalenie miejsca i terminu, oraz wskazania osob odpowiedzialnych za wlasciwa realizacje
przez Wykonawc~ szkolenia ze strony Gestora UiSW,);
W ramach szkolenia Wykonawca dostarczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim,
i upowazni bezterminowo Gestora do wykorzystywania materialow szkoleniowych na
wlasne potrzeby i we wlasnych osrodkach szkoleniowych.
W ramach przeprowadzanych szkoleri Wykonawca pokrywa wszystkie koszty oraz zapewni
wszelkie srodki konieczne do przeprowadzenia szkolenia.
Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporzadzi sprawozdanie wraz z imiennym
wykaz szkolonych os6b oraz wystawi szkolonym zaswiadczenia 0 odbytym szkoleniu,
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