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00-909 Warszawa

W g rozdzielnika

dotyczy:postepowania na dostawe ciqgnikow siodlowych opancerzonych.

Informuje, ze do Inspektoratu Uzbrojenia jako Zamawiajacego w prowadzonym postepowaniu
nr IU/397/X-39/UZJPRZIDOS/K/2011 na dostawe 3 szt ciagnikow siodlowych opancerzonych
wplynely od Wykonawc6w nizej wymienione pytania.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie czesci VII ust. 5 Warunk6w przetargu (nr wych.
5608/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.) niniejszym udzielam odpowiedzi:

1) Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode, aby w pelni wyposazony CSO z zaladowana naczepq
o rzeczywistej masie calkowitej rownej DMC, poruszal sie po drodze utwardzonej z predkascia

maksymalnqnie mniejsza nit 70 kmIh?
OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie uznaje za zasadne dokonanie zmiany przedmiotowego parametru okreslonego
w pkt. 5.11.5 WZIT.

2) Czy Zamawiajqcy rozwaiy mozliwosc zmiany zapisu pkt. 5.5.3 dopuszczajqc zastosowanie p/yt
czolowych i elementow obudowy bez zaokrqglen krawedzi detali i elementow?
OdpowiedZ:
Zamawiajacy przyjmie spelnienie przez Oferenta wymagan okreslonych w pkt. 5.5.3 wedlug
rozwiazan przez niego proponowanych uznajac je jako rownowazne, pod warunkiem spelnienia
wymagan okreslonych w pkt. 5.5.4 WZTT.

3) Czy Zamawiajacy mote dookreslic
w zakresie:

II

wpisywania sill

W .••

w

jaki sposob wyrob powinien spelnic wymaganiapkt 5.7.3

instrukcje DD/4. 4.1 (AJ oraz katalog skrajni pojazdow i sprzetu

wojskowego"Szkicownik" cz. Ii/I "
OdpowiedZ:
Przytoczone w pkt. 5.7.3 dokumenty jednoznacznie okreslaja wymagania jakie musi spelnic pojazd
w zakresie przystosowania go do zaladunku, rozladunku i przewozu transportem 1otniczym,
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wodnym i kolejowym. Jakiekolwiek tlumaczenie, interpretowanie czy cytowanie przedmiotowych
dokument6w jest niecelowe. Jednoczesnie inforrnuje, ze w zakresie okreslenia skrajni kolejowej

stracila moe PN-K-02056:1970, ktora zostala zastapiona przez PN-EN 15273-2:2010.
W zwiazku z powyzszym wymagania w tym zakresie okreslone w pkt. 5.7.3 nalezy realizowac
zgodnie z obowiazujaca norma,
4) Czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc przedstawienia wraz z ofertq oswiadczenta producenta
o posiadaniu niezbednych dokumentow potwierdzajqcych spelnianie wymagan okreslonych
w pkt.

5.8.1 i 5.8.2? Weryfikacja oswiadczenia odbylaby sie poprzez zapoznanie upowaznionych

przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej z peina dokumentacja z badan, ktore wczesniej
zostaly wykonane na rzecz innej armii NATO w osrodku badawczym 0 swiatowej renomie.
OdpowiedZ:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc przedstawienia wraz z oferta oswiadczenia producenta
o posiadaniu niezbednych dokumentow potwierdzajacych spelnienie wyrnagan okreslonych
w pkt. 5.8.1 i 5.8.2.

5) Czy Zamawiajqcy mote okreslic standardy Jakie musza bye spelnione przez CSO w celu
zapewnienia wlasciwego polaczenia z naczepqzgodnie z pkt. 5.11.2?

Odpowiedi:

Przedrniotowe ciagniki siodlowe opancerzone

powinny bye dostosowane do polaczenia

z naczepami NS 300 W oraz NS 600 W.
6) Czy moe jednostkowa silnika CSO - pkt 5.12.6 - odniesionajest do DMC okreslonej w pkt. 3
jako 120 ton?

Odpowiedi:
Moe jednostkowa okreslona w pkt. 5.12.6 nalezy odniesc do dopuszezalnej masy calkowitej

ciagni kat
7) Czy Zamawiajqcy dopuszczazastosowanie ogumieniablizniaczego na tylnych osiachpodwozia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie uznaje za zasadne dokonanie zmiany przedmiotowego parametru okreslonego
wpkt. 5.14.1 WZTT.

8) Czy w przypadku dopuszczenia ogumienia blizniaczego na tylnych osiach Zamawiajqcy
zrezygnuje z wymogu aby ogumienie powinno bye przystosowane do jazdy przy cisnieniu

obnizonym do 0,05 MPa?
OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie dopuszcza ogumienia blizniaczego.
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9) Czy Zamawiajqcy wyrata zgode na zastosowanie wciqgarki hydraulicznej do samoewakuacji

o sile uciqgu 10 ton z jednoczesnym wyposazeniem w dodatkowe zblocze podwajajqce sile
uciqgu?
Odpowiedi:
Zamawiajacy nie uznaje za zasadne dokonanie zmiany przedmiotowego parametru okreslonego
w pkt. 5.21.1 WZTT.
10) ezy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie blokad wszystkich mechanizmow roznicowych,

zamiast elektronicznego ukladu przeciwposlizgowego ASR?
Odpowiedi:
Zarnawiajacy nie uznaje za zasadne dokonanie zmiany przedmiotowego parametru okreslonego

wpkt. 5.17.5 WZIT.
11) Czy Zamawiajqcy uzna dostawe zestawow ewakuacyjnych (ciqgnik siodlowy + naczepa
niskopodwoziowa), jako spelnienie wymagan okreslonych w Rozdz. VI pkt 2 lit. b?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy anuluje zapis Rozdzialu VI pkt. 2 lit. b Warunk6w przetargu.
12) Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na przesuniecie terminu dostawy pojazdow do 31.03.2012 r.?
13) Czy mozliwym jest przedluzenie realizacji dostawy trzech

ciqgntkow siodlowych do dnia

30.09.2012 r.?
14) Czy w zwiqzku z przesunieciem terminu skladania ofert z 4 lipca br. na 18 lipca hr.
Zamawiajqcy dopuszcza zmiane terminu dostarczenia przedmiotu dostawy

0

14 dni tzn.

z 30 listopada hr. do 14 grudnia br.?

Ad. 12, 13, 14 Odpowiedi:
Zarnawiajacy anuluje zapisy czesci II pkt. 1 Warunk6w przetargu, a w to miejsce wprowadza zapis:
,,1. Wymagany termin realizacji umowy - do dnia 31 maja 2012 r.

II

Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje zapis § 6 pkt. 4 wzoru umowy, a w to miejsce wprowadza zapis
nastepujacej tresci:
,,1. Dostarczony sprzet musi bye nowy, nie uiywany, w kategorii pierwszej, z produkcji roku 2011
lub 2012.

II

15) Czy Oferent na etapie skladania ofert musi dysponowac aktualnym certyfikatem WSK
(Wewnetrzny System Kontroli Dz. U z 2000 r., Nr 119, poz. 1250 ze. zm.), ktory obowiqzuje
wszyst/dch importerow i eksporterow tzw. Towarow

z ustawa
dla

0

0

znaczeniu strategicznym zgodnie

obrocie z zagranica towarami, technologiami i uslugami

bezpieczenstwa

panstwa,

a

takze

dla

utrzymania

0

znaczeniu strategicznym

miedzynarodowego

pokoju
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i bezpieczenstwa, jesli w ramach realizacji dostawy przewiduje sie import towarow

strategicznychjak np. podwozie z kabina opancerzonq?

OdpowiedZ:
TAK. Reguluje to art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
technologiami i uslugami

0

0

obrocie z zagranicq towarami,

znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla

utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa (tj. Dz.U. z 2004 roku, Nr 229, poz. 2315

z pozn, zm.).
Ponadto,

W

§ 9 zalacznika nr 3 do Warunk6w przetargu (Wz6r umowy), dokonuje

nastepujacych zmian:
1. Przed punktem 1 wprowadza sie nastepujacy zapis:
,,1. Obsluge ftnansowa

W

imieniu Zamawiajqcego prowadzi Departament Budzetowy Ministerstwa

Obrony Narodowej, zwany dale} Platnikiem. "
2. W pkt. 2, ppkt. 1, lit a po slowach .wystawtonej na Zamawiajqcego" dodaje sie zapis

"i wskazujqcej Platnika""

Numeracja punkt6w § 9 zmienia sie odpowiednio.
W zwiazku z licznie zgloszonymi zapytaniami do Warunk6w przetargu w postepowaniu na

dostawe ciagnika siodlowego opancerzonego, a takze niezbednym czasem do udzieleniawyjasnien,

Zamawiajacy anuluje dotychczasowa tresc czesci X, pkt. 2 oraz czesci XIII Warunk6w przetargu,
a w to miejsce wprowadzazapisy:
- w czesci X, pkt. 2:

2. Termin skiadania ofert uplywa w dniu 1 sierpnia 2011. r. 0 god:,. 9.00 (za termin zlozenia
oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do Zamawiajqcego),
- w czesci XIII:

Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 1 sierpnia 2011 r. go~ 10.00 bez udzialu Wykonawcow.

Niniejsze pismo stanowi integralnJl

cz~§c

Warunk6w pnetargu w prowadzonym

postepowanlu nr IUI397/X-39/UVPRZJDOSIKI2011.
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