Warszawa,

INSPEKTORAT UZBROJEMA
Nr

20 czerwca 2011 r.

/11

...ZOCZE..2ili1
OO-909 Warszawa

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania na pozyskanie ciągnika siodłowego opancerzonego

Informuję, iż Inspektorat Uzbrojenia, jako Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu
nr IU/397/X-39/UZ/PRZ/DOS/K1201 1
podstawie

części

VII

ust.

5

na dostawę
Warunków

ciągnika siodłowego

przetargu

(nr

wych.

opancerzonego na
5608/11

z

dnia

7 czerwca 2011 r.) niniejszym udziela wyjaśnień na pytania skierowane przez Wykonawców:
1) Czy firma będąc

autoryzowanym przedstawicielem jednego

z producentów podwozi

samochodowych, i będąc związana stosownymi umowami dealerskimi z tym producentem, jest
zobowiązana do wyłonienia poddostawcy podwozia na zasadach określonych w Kodeksie
Najlepszych Praktyk z Łańcuchu Dostaw?
2) Czy firma posiadając system obsługowy wciągarek jednego z producentów

tych urządzeń,

i będąc związana stosownymi umowami z tym producentem w zakresie dostaw tych urządzeń do
polskiego MON, jest zobowiązana do wyłonienia poddostawcy wciągarki na zasadach
określonych w Kodeksie Najlepszych Praktyk z Łańcuchu Dostaw?
Odpowiedź:
Zgodnie z częścią IV ust. 2 Warunków przetargu Wykonawca, przed złożeniem oferty,
zobowiązany będzie

wyłonić podwykonawców/poddostawców

na zasadach

określonych

w Kodeksie Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw (w obszarach, w których przed terminem
otrzymania niniejszych
wyłonieni).

„

Warunków Przetargu” poddostawcy lub podwykonawcy nie byli

W związku z powyższym, w opisanych wyżej sytuacjach Wykonawca nie ma obowiązku
wyłaniania podwykonawców/poddostawców zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie
Najlepszych Praktyk z Łańcuchu Dostaw.
3) Czy w przypadku otrzymania zapytania do ogłoszenia o wyłonienie poddostawców!
podwykonawców zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON lub na stronie
-

internetowej EDA

—

Zamawiający rozważy przesunięcie terminu składania ofert o czas

niezbędny Wykonawcy na udzielenie odpowiedzi?
Odpowiedź:
Zamawiający rozważy przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny na udzielenie
odpowiedzi na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Zasady przesuwania terminu
składania ofert Zamawiający określił w części X pkt. 4 Warunków przetargu.

Ponadto, na podstawie części XVIII, pkt. 1 Warunków przetargu Zamawiający dokonuje
modyfikacji Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do Warunków przetargu, wprowadzając
do jego treści pkt 4, który przyjmuje brzmienie:
4.

Wyłoniliśmy podwykonawców

i/lub poddostawców

według zasad określonych przez

Zamawiającego.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Warunków przetargu w prowadzonym
postępowaniu nr IU/397/X-39/UZ/PRZIDOSJKI2O1 1.

PRZEWODNICZACY KOMISJI

płk Jacek

ML. 879-337
201 1-06-15

AN

