Warszawa, dn.... 07.2011

f.

INSPEKTORAT UZBROJENIA

69-J5.111
.... J.~ ..llP..1.Q1J .

Nr XV

00-909 Warszawa

Wedlug rozdzielnika adresOw

pocztowych, fax i e-rnail potencjalnych
wykonawc6w w postepowaniach
prowadzonych w oparciu 0 decyzje
Nr 29 lIMON z dnia 26lipca 2006 r.
Dotyc?jJ: postepowania przetargowego nr IUI406IXI-43IUz/PRZlUSUKl20J Jr.

Informuje, ze do prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postepowania
nr IU/406IXI-43IUZlPRZIUSLIKJ2011r na .Remont kutr6w transportowych 852 i 853 t. 716
(DEBA)'\ uczestnicy postepowania przedstawili pytania do Warunkow przetargu.
Zgodnie z trescia czesci VII pkt 3 oraz na podstawie czesci VII pkt 5 ppkt 1
Warunkow przetargu, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ponizej przedstawione pytania.
Do Warunk6w Pnetargu i projektu umowy
1.

Rozdzial II pkt. 1, § 4 llSt. 1 i zalacznik nr 1, 2,3., 4 (WPR) do Projektu Urnowy 
z uwagi na rozbiezne tenniny prosimy 0 doprecyzowanie zapisow,

OdpowiedZ Zamawiaja.eego
Zarnawiajacy informu]e, ze Etap I remont czesciowy na KTr 852 i KTr 853 (wykonany
zgodnie z .Etapowym harmonogramem prac remontowych" stanowiacego zalacznik Nr
15 do projektu umowy) nalezy wykonac do dnia 30.11.2011 r, Etap II - remont
czesciowy na KTr 852 i KTr 853 (wykonany zgodnie z .Etapowym harmonogramem prac
remontowych' stanowiacego zalacznik Nr 15 do projektu umowy) nalezy wykonac do
dnia 30.06.1012 r. Z zaltneZeniem, te Etap n KTR 852 zostaaie zakoDczony do dnia
30.04.2012 r,

2. Rozdzial IV pkt. 2 ppkt. I prosze 0 okreslenie kwoty ad jakiej nalezy zamiescic
ogloszenie 0 postepowaniu W sprawie wylonienia podwykonawc6w i/lub
poddostawcow w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie intemetowej
EDA. Nadmieniamy, ze dotychczas wskazywana przez Zamawiajacego wartosc
minimalna wynosila 1 mIn euro.
Prosimy 0 wyjasnienie zapisu ".. . (w obszarach, w kt6rych przed terminem
otrzymania niniejszych "Warunkow Przetargu" poddostawcy i/lub podwykonawcy nie
byli wylonieni) ..."
Odpowiedt Zamawiajl\cego
Zamawiajacy infonnuje, it "dotychczas wskazana wartosc minimalna (. t.) 1 mIn euro'
nadal jest, zgodna z § 4 ust. 3 zalacznika do decyzji 291IMON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umow, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzet wojskowy (Oz. Urz,
Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179, z pozn. zm.) wartoscia obowiazujaca wzgledem
Zamawiajacego, 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 26 zalacznika do przywolanej decyzji.

Przez zapis" ... (w obszarach, W kt6rych przed terminem otrzymania niniejszych
"Warunk6w Przetargu" poddostawcy i/lub podwykonawcy nie byli wylonieni) ... "
Zamawiajacy rozumie sytuacje, w kt6rej Wykonawca jest zwiazany obowiazujacyrni
umowami cywilno-prawnyrni ze swoirni kooperantami, a ich przedmiotem sa dostawy tub
uslugi, ktore maja zastosowanie do postepowania prowadzonego przez Zamawiajacego.

3. Zgodnie z cz. VII. Pkt 3. Warunkow Przetargu na .Remont kutr6w transportowych
852 i 853 t.716 (DEBA)" postepowanie numer referencyjny IU/406/,XI
43IUZlPRZIUSLIKI2011 zwracamy sie z prosba 0 przesuniecie terminu skladania
ofert na 02.08.2011 r. Przesuniecie terminu zostalo spowodowane deklarowanym
czasem uzyskania ofert od potencjalnych podwykonawc6w W oparciu 0 wprowadzone

warunkami postepowania procedury ich wylaniania.
Odpowiedt Zamawiaja.cego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skladania ofert, gdyz
przesuniecie terminu skladania ofert spowoduje przesuniecie termin6w wykonania

remontow,
4. Rozdzial XVII pkt, 9 i § 15 ust. 14 - prosimy 0 wyjasnienie sformulowania:
~,Wartosc dokumentu ubezpieczenia bedzie r6wna wartosci umowy tub wyzsza, zas

suma ubezpieczenia bedzie co najmniej odpowiadac wartosci ubezpieczenia..."
Czy oznacza to, ze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania
remontu jednostki plywajacej rna bye zawarte na kwote limitu odpowiedzialnosci /
sumy gwarancyjnej r6wnej lub wyzszej od wartosci kontraktu remontowego, czy tez
na kwote limitu odpowiedzialnosci / sumy gwarancyjnej odpowiadajacej wart 0 sci
remontowanej jednostki,
Ponadto prosimy 0 wyjasnienie zapisu "...wylaczen z tytulu franszyzy integralnej
oraz franszyzy redukcyjnej ...".
Franszyza jest elementem kazdego ubezpieczenia, rna charakter prewencyjny, jak
rowniez rna na celu unikniecie angazowania sie obu stron ubezpieczenia w niewielkie
kwotowo sprawy szkodowe (koszty likwidacji szkody rnoga bye wyzsze od wartosci
szkody). Wylaczenie z umowy ubezpieczenia franszyzy (ubezpieczenie bez franszyzy)
musi tez spowodowac znaczne podwyzszenie kwotacji.
Proponujemy zmiane tego zapisu lub ewentualnie zapisanie maksymalnego
dopuszczalnego poziomu franszyzy redukcyjnej.
Stocznia zawiera polisy na caly rok kalendarzowy ad 01.0 1 - 31.12 danego roku.
Polisy na nowy okres sa negocjowane w grudniu zas same polisy przez towarzystwa

sa odnawiane w styczniu po zakoriczeniu kazdego roku kalendarzowego.
W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba 0 wyrazenie zgody na dostarczenie
polisy na kolejny okres najpozniej do 31 stycznia nowego roku oraz zlozenie do oferty
oswiadczenia zobowiazujacego Wykonawce do odnawiania polis.

OdpowiedZ Zamawiajl\cego
Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze suma gwarancyjna stanowiaca gorna granice
odpowiedzialnosci
zakladu
ubezpieczen
z
tytulu
umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy - art.
471 Kodeksu cywilnego)" (... ) bedzie r6wna wartosci umowy lub wyzsza (... )".
Ponadto, w kontekscie zapytania, analizujac tresc wymog6w dotyczacych dokumentu
ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w Warunkach przetargu, nalezy miec na uwadze fakt, it
franszyza redukcyjna (inaczej bezwarunkowa) jest klauzula umowna warunkujaca kwote
(lub %), 0 ktora pomniejsza sie odszkodowanie, 0 czesc okreslona w pieniadzu lub jako
procent sumy ubezpieczenia. Franszyza integralna (wanmkowa) okreslona kwotowo
szkody, do wysokosci ktorej ubezpieczyciel nie odpowiada. Tak wiec obecnosc
przywolanych klauzul skutkowac bedzie brakiem nalezytego zabezpieczenia interesu

Skarbu Panstwa, w zwiazku z realizacja przez Wykonawce zamowienia, Zaniechanie
franszyzy, w dokumencie ubezpieczania jut zawartym, nastepuje w formie aneksowania
umowy ubezpieczenia. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy podtrzymuje swoje
stanowisko.

5. Rozdzial VLp.3, pp.7 - w zwiazku z wprowadzeniem zmian organizacyjnych w n.
Stoczni, tj. Iikwidacja wydzialow produkcyjnych, a stad eliminacja tzw. innych
kosztow, ponadto eliminacja sluzby zaopatrzenia i gospodarki materialowej prosimy 0
wyrazenie zgody na nastepujace zmiany w podawaniu wielkosci kol. 4 i 5 oraz 6
zalacznika nr 4 do Warunkow przetargu- "Zestawienie kosztow .Remont kutrow
transportowych 852 i 853 1. 716 (DEBA)"jak nastepuje:

aJ koszty zakupu materialow i urzadzen podamy lacznie z kosztami materialow i
urzadzen, t], w kol. 4,
bl w kolumnie 6 podamy tzw, inne koszty, poza kosztami wydzialowyrni, ktore w n.
Stoczni nie istnieja,

OdpowiedZ Zamawiajs.eego
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze zmiany.
6. Rozdzial XVII pkt. 9 oraz projekt umowy § 15 ust. 14 • prosimy
na nastepujace zmiany:

0

wyrazenie zgody

"Wykonawca remont6w okretow musi przedstawic Zamawiajacemu (przed
podpisaniem umowy) aktualna polise od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej z waznoscia na caly okres obowiazywania
umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania polis ubezpieczeniowych ad
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w
okresie trwania umowy na poczatku kazdego kolejnego roku kalendarzowego z
waznoscia na jeden rake Ww. polisy rnusza bye zawierane w taki sposob, zeby nie
istnialy okresy, w kt6rych Wykonawca pozostaje bez ubezpieczenia. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu potwierdzone kopie ww. dokument6w ubezpieczenia
niezwlocznie po ich zawarciu nie pozniej jednak niz do 31 stycznia kazdego
kolejnego roku trwania umowy."
OdpowiedZ Zamawiaj~cego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.
7. Rozdzial VI p.l.ppkt 4 - co sie stanle w przypadku jesli zaden z podwykonawc6w
i/lub poddostawcow nie wezmie udzialu w postepowaniu tub zadna Z ofert nie bedzie
podlegac wybraniu i postepowanie trzeba bedzie zamknac bez wybrania
podwykonawcy i/lub poddostawcy.
Odpowiedi Zamawiaj"eego
Zamawiajacy odstapi ad wymog6w stosowania zasad okreslonych w Kodeksie
Najlepszych Praktyk w Laricuchu Dostaw zgodnie z zapisami Rozdzialu IV pkt 3
Warunkow Przetargu.
8. Rozdzial I pkt 2 ppkt.l - czy istnieje mozliwosc podzialu pozycji wynikajacych z
wykazu prac remontowych (WPR) kazdego z okretow na dwa etapy?

Przy pozytywnej odpowiedzi prosze 0 umieszczenie we wzorze Etapowego
Harmonogramu Prac " Remont kutr6w transportowych 852 i 853 t. 716 (DEBA)"
(zalacznik nr 9 do Warunk6w przetargu) zapisu:

podzieli WPR do realizacji w kolejnych etapach,
wowczas w harmonogramie niniejszyrn nalezy precyzyjnie okreslic zakres prac i
dostaw czesci, materialow, (urzadzen) do realizacji w kazdym z etapow (lacznie
"w przypadku gdy Wykonawca

zakres prac i dostaw w poszczegolnych etapach dla jednej pozycji musi odpowiadac
w 100% zakresowi prac i dostaw calej pozycji)"

Odpowiedi Zamawiaj~cego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

ZMlANA WARUNK6w PRZETARGU
Na podstawie rozdzialu XVIII pkt 1 .Postanowienia koncowe" Warunk6w przetargu
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Warunk6w przetargu w nastepujacy sposob:

czesci II pkt 1 ppkt 1 i 2"Termin i miejsce realizacji umowy", zmienia sit; tresc
calego ppkt 1 i 2, tresc wyrazenia jest nastepujaca:
"1. Wymagany tennin realizacji remontu okretow:
1) Etap I - KTr 852 i KTr 853 - do dnia 30.11.2011 r.;
2) Etap II • KTr 852 i KTr 853 - do dDi. 30.06.2012 r, Z zaltrzeteniem, ie Etap II
KTR 852 zostanie zakoDczony do dnia 30.04.2012 r,
- w

§ 4 pkt 1 ppkt 2"Tennin i miejsce wykonania umowy" Istotnych Postanowien
Umowy, zmienia sie tresc calego ppkt 2, tresc wyrazenia jest nastepujaca:
,,]) Etap II • KTr 852 i KTr 853 • do dnia 30.06.2012 r, Z zastneteniem, te Etap II
KTR 852 zostanie zakoDczony do dDt. 30.04.2012 r.
- w

- w § 4 pkt 2"Tennin i

miejsce wykonania umowy" Istotnych Postanowien Umowy",

zmienia sie tresc calego pkt 2, tresc wyrazenia jest nastepujaca:
,,1. Miejsce realizacji umowy: u Wykonawcy.

Uwaga:
Zgodnie z Wymaganiami Taktyczno-Technicznymi otrzymanymi przez Zamawiajqcego
ad COL za pismem wych. Nr 181110 z dnia 12.05.2011 r. remont przedmiotowych
jednostek powinien bye realizowany w ponizszych terminach:
- KTr 852 -w miesiacachsierpien 2011 r.- kwiecien 2012 r.;
- KTr 853 - w miesiqcach paidziemik 2011 r. - czerwiec 2012 r.

Zalaczniku nr 1 do Istotnych Postanowien umowy, zmienia si~ tresc calegc pkt 4, tresc
wyraienia jest nastepujaca:

- w

,,4. Termin remontu wedhtg planu: sierpien 2011 - kwiecien 2012."

.. w Zalaczniku nr 2 do Istotnych Postanowien umowy, zmienia sie tresc calego pkt 4 t
tresc wyrazeniajest nastepujaca:
,,4. Termln remontu wedlug planu: sierpien 2011- kwiecien 2012."
Pozostale zapisy nie ulegaj C\. zmianie.

J.B. 872 246
12.07.2011 r.

