Warszawa. dnź”. 10. 2011 r.

INSPEKTORAT UZBROJENIA
Nr VIj.i4łĄ./11

Ż PAZ 211

Według rozdzielnika

OO-909 Warszawa

Dotyczy: postępowania przetargowego nr JULiI] 5/VI-23/UZ/PRZ/DOSi”K120]]
Na podstawie
28 ust. I w związku z
27 ust 2. pkt 22 Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z późn.
zm.) informuję, że do prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania nr
IU/4 1 5/yI-23tUZ/PRZ/DOS/K120 1 1 na „Dostawę strzeleckich celowników termalnych”,
wprowadza się następujące zmiany:
„

„

ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU
Na podstawie rozdziału XIX pkt. 1 „Postanowienia końcowe”, Zamawiający dokonuje zmiany
treści Warunków przetargu w następujący sposób:
w Części IX ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2011 r. o godz. 9.00”.
-

ZMIANA WZORU GWARANCJI PRZETARGOWEJ (Załącznik nr 4)
W

1:
1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”;
2) skreśla się ust. 4 o treści „Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo
upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Beneficjent
z przyczyn od niego niezależnych nie mógł skutecznie doręczyć Gwarantowi wezwania

do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego wezwania”.
ZMIANA
WZORU
GWARANCJI
WYKONANIA UMOWY (Załącznik nr 4)
w

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1:
1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”;
2) skreśla się ust. 4 o treści „Niniejsza Gwarancja nie traci swojej ważności pomimo
upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy Beneficjent
z przyczyn od niego niezależnych nie mógł skutecznie doręczyć Gwarantowi wezwania
do zapłaty, bądź Gwarant odmówił przyjęcia tego wezwania”.

ZMIANA OGŁOSZENIA
w treści „Ogloszenia” ulega zmianie zapis dotyczący terminu złożenia ofert na brzmienie:
„Termin złożenia ofert na dzień: 04.11.2011 r. o godz. 9.00”.

-

-

Pozostałe zapisy Warunków Przetargu i Ogłoszenia pozostają bez zmian.

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW PYTANIA
W związku z przesłaniem do Zamawiającego pytań przez Wykonawców dotyczących
postępowania Nr IU/4 1 5/VI-23/UZ/PRZ/DOS/K!20 11 prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę strzeleckich celowników termalnych Zamawiający odpowiada na złożone
pytania w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
W celu umożliwienia zapoznania się Wykonawców z modyfikacją „Warunków
przetargu” i prawidłowym złożeniem ofert Zamawiający wydiuża termin złożenia ofert
do 04.11.2011 r.
Załączniki 1 na 10 str.
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Czy Zamawiający zaakceptuj e/dopuszcza:
1) celownik którego szerokość wynosi 12,15 cm?
2) możliwość zmiany w treści punktu 4.2.4 WZTT z „identyfikacji” na „rozpoznanie” i premiowaniu
wyższego zasięgu zgodnie z punktem 10.4 WZTT?
3) zastosowanie innego znaku celowniczego?
4) zmianę parametru identyfikacja standardowego celu NATO na odległość 710 m natomiast rozpoznanie
celu wynosiłoby 1400 m?
5) dopuści pole widzenia 5,9 stopnia?
6) celownik który posiada wstępne ustawienie i zapamiętanie położenia krzyża bez możliwości jego
automatycznego ustawienia się po wybraniu odległości od celu?
7) możliwość wyboru przez użytkownika 5 rodzajów krzyża celowniczego?
8) celownik o następujących parametrach wykrycia i identyfikacji standardowego celu NATO
o wymiarach 2.3 m x 2,3 m: Wykrycie: 3900 m, Rozpoznanie: 1040 m, Identyfikacja: 530 m
9) urządzenie o czasie ciągłej pracy z wykorzystaniem I kpl. baterii wynoszącej ok. 4,5 godziny?
10) zastosowanie innego znaku celowniczego?
1 1) usunięcie pkt. 6.2.8. oraz 6.2.19. WZTT

strzeleckich celowników termalnych.

Pytania
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Zgodnie z pkt. 6.5.1. WZTT okres przydatności technicznej” jest tożsamy z dejiniowanym w NO-06A 102:2005_„ czasem_(kalendarzowym)_eksploatacji

.

Prosimy o wyj asnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „okres przydatnosci technicznej zawartym
w Formularzu Oferty w Załączniku nr 2 do Warunków Przetargu” w pkt. 3.

Wg. STANAG 4347.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie parametru identyfikacja celu?

Zgodnie z wymogami WZTT.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 4.2.1. WZTT tj. czy prowadzenie ognia do wykrytych celów
po zamontowaniu SCT na wymienionych czterech typach broni ma być realizowane przy jednej ogniskowej
obiektywu SCT czy przy różnych ogniskowych?

Pkt. 6.2.8. nie wymaga rozszerzenia.

Prosimy o szczegółowe opisanie wymaganego parametru dotyczącego:
się automatycznie ustawić po wybraniu odległości do celu.”

„. .

dla wymaganego w pkt.6.2.6. WZTT krzyza celowniczego

Obowiązuje dejnicja NATO (1/6400 część obwodu).

.

Proszę o podanie definicji (normy, rysunku
Mil-Dot.

Dopuszcza, wymaganie 6.2.19. w WZTT nie jest wymaganiem obligatoryjnym.

—

Czy zamawiający dopuści celownik który nie posiada możliwości zapisu obrazu w pamięci wewnętrznej
z uwzględnieniem możliwości zapisu obrazu w formatach MPEG 4 oraz JPEG na pamięci wewnętrznej
urządzenia wyświetlacz wizjer?

Nie akceptuje się zmian, wyrób musi spełniać wymagania zgodnie z WZTT.

Tresc pytania
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Stanowisko fU

Warunki Przetargu
1
Załącznik
1pkt.4
Stanowisko
WZTT
Pkt. 8.1.

3

Po dostawie pierwszej partii celowników, szczegóły zostaną ustalone z Dostawcą w umowie.
Pkt. 8.1. wspomnianych WZTT określa, że termin, miejsce i zakres szkolenia ma być uzgodniony
z Szefostwem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Czy komisja może potwierdzić, na jakim etapie
procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany do poczynienia takich uzgodnień; czy ma to nastąpić
przed, czy po podpisaniu umowy?. Czy Komisja może przekazać dane osoby kontaktowej w Szefostwie w
celu dokonania niezbędnych uzgodnień?
Niezbędne informacje będą przekazane bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

Wszystkie koszty wynikłe z procesu eksploatacji a niezbędne do właściwego funkcjonowania SCT w okresie
eksploatacji.
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, kiedy konkretnie takie szkolenie miałoby się odbyć, czy przed datą dostawy
pierwszej partii celowników, czy po takiej dostawie?

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co wchodzi w zakres kosztów eksploatacji technicznej np.: koszt
baterii, koszt materiałów czyszczących?

WP
Część XyII
pkt. ł.ppkt. 2

Stanow Isko

Wartość 0,4 mradjest obligatoryjna lecz 0,2 mrad dodatkowo premiowana.

Stanowisko IU

WP

Stanowisko fU

Może posiadać, nie zdejiniowano takiego wymagania w WZTT.
Wyjaśnienie zasięgu identyfikacji:
a) wymagany zasięg identyfikacji pkt, 4.2.4 SIWZ zgodnie ze STANAG 4347 narzuca IFOy0,2 mrad
( słowami: „powinien być celownikiem uniwersalnym umożliwiającym ....„)
b) w warunkach szczegółowych SIWZ pkt 6.2.5 podano, że FOV powinien być 0,4 mrad, czyli dwukrotnie
gorszy
c) w punkcie 10.4 podane jest, że wymagania punktu 4.2.4 są ponadnormatywne.
Który parametr jest właściwy? Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności.

Czy wyświetlacz - wizjer powinien mieć osłonę uniemożliwiającą wydostanie się emisji światła we wszystkich
kierunkach prócz kierunku operatora? (rozumiemy przez to uniemożliwienie lokalizacji operatora przez
wroga).

.

WZTT
kt 6 2 20

.
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Nie uwzględnia. Zgodnie z .13ust. 1 zał. nr 1 do WP.
Czy zapisy zawarte w Warunkach Przetargu, w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia
przez kilka podmiotów, należy interpretować:

Czy polski Zamawiaj ący uwzględni taką modyfikację art. 13.1, aby ograniczyc łączny upust cenowy
(odszkodowanie) z tytułu opóźnienia dostawy z 10% do 5% wartości dostarczonych pozycji?

.

Tak
Czy do aukcji elektronicznej zostaną zaproszeni wykonawcy, których oferty uzyskały różne wartości
punktowe na etapie wyboru poprzedzającego aukcję elektroniczną?
Tak.
Czy parametry każdego dostarczonego wyrobu zgodnie z WT opracowanymi w sposób zgodny z punktem
6.10.2.1. będą weryfikowane zgodnie z punktem 9.2 WZTT?
Warunki odbioru zostaną sprecyzowane w warunkach technicznych opracowanych według pkt. 6.2.1. WZTT.
Czy dla potrzeb spełnienia wymogów deklaracji zgodności dla produktów, które mają być dostarczone
na podstawie niniejszego kontraktu wystarczające będzie pismo Armii Stanów Zjednoczonych potwierdzające
kwalifikację dostarczanego sprzętu?
Zgodnie z 7 ust. 7 zał. nr 1 do WP.
Czy polski Zamawiający uwzględni dodanie do warunków postanowienia ustalającego maksymalną
odpowiedzialność z tytułu wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Zamawiającego na podstawie
artykułów_8,_12,_13_i_14_na poziomie_wartości_brutto_kontraktu?
Zgodnie z 8, 12, 13 i 14 zał. nr I do WP.

Czy do aukcji elektronicznej zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, których oferty zostały przyjęte?

Sposób_odbioru_wyrobu jest_określony_w_pkt._9._WZTT.

W jaki sposób będzie dokonana ocena spełnienia przez oferowane wyroby wymagań określonych w WZTT?

Czy Komisja może potwierdzić, czy wszystkie materiały do szkolenia w powyższym zakresie mają być
również wjęzyku polskim?
Tak, dokumentacja zgodnie z pkt. 6.10.14. WZTT ma być wjęzyku polskim?

Tresc pytania
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Ustalenia w tym zakresie mogą zostać podjęte w końcowym etapie postępowania.
Czy Zamawiający zamierza dopuścić w procedurze postanowienia Rozporządzenia Ministra Obrony

Zgodnie z Częścią VI pkt. 1. Warunków Przetargu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagane pomiary „weryfikacja parametrów optoelektronicznych”
zostały wykonane przez 2 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu?
Zgodnie zpkt. 9.1. WZTT.
O ile sztuk zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia?

Czy jeden oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę?

-

-

że każdy z podmiotów gospodarczych powinien posiadać koncesję w zakresie określonym w WT VIII ust. 4
oraz WT XIV ust. 1,
czy też wystarczy aby co najmniej jeden podmiot posiadał koncesję w zakresie określonym w WT VII ust. 4
oraz WT XIV ust. 1, pod warunkiem, że z zakresu współpracy powstałych podmiotów gospodarczych (ujętej
w umowie o współpracy) nie wynika dla nich konieczność posiadania koncesji w takim samym zakresie
zgodnie z Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r?
Każdy zpodmiotów ubiegających się realizację zamówienia powinien posiadać właściwą koncesję WP
cz. V. ust. 3.pkt. 1.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pierwszej partii produkcyjnej 100
sztuk celowników w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym?
Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr fU/VI/1 0709/11 z 06.10.2011 r.
W przypadku opóźnienia terminu pierwszej dostawy (niespełnienia warunków określonych w 9 ust.2 wg.
Wzoru Umowy) może zostać podjęta decyzja o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z 14 pkt 1 Umowy lub
kontynuowaniu Umowy z naliczaniem kar umownych zgodnie z 12 Umowy.
Jakie warunki musi spełnić Wykonawca, aby została podjęta decyzja o kontynuowaniu Umowy?
Rozpatrzenie powyższej sprawy zależy od zaistniałej sytuacji i jest rozpatrywane w trybie indywidualnym.
Od roku 201 lsą dostępne detektory naj nowszej generacji o naj mniej szych wymiarach piksela.
Czy podzespoły, w tym detektory muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 201 1 r.
Zgodnie z WZTT.

-

Tresc pytania
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Czy Zamawiający zamierza dopuścić w procedurze postanowienia Rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu
prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. Dotyczy to 4a
punkt 4) zgodnie z którym „Ocena zgodności jest prowadzona w trybie I w szczególności w przypadku, gdy
wyrób pozyskiwany jest w wyposażeniu Sił Zbrojnych państwa członkowskiego Organizacji traktatu
Północnoatlantyckiego”.
Stanowisko fU
Nie dopuszcza, ocena zgodnie zpkt. 9.2. WZTT.
Formularz ofertowy Czy złożenie oświadczenia (pkt. 7.1. Załącznik nr 2), że oferowane wyroby spełniają „wszystkie,, wymagania
pkt. 7.1. Załącznik
określone w WZTT jest równoznaczne z oświadczeniem spełnienia tylko wszystkich wymagań
obligatoryjnych zawartych w WZTT
nr 2
Stanowisko IU
TAK
W którym momencie organ odbiorczy zamawiającego wskaże parametry taktyczno-techniczne i cechy wyrobu
WZTT
wraz z kryteriami i metodologią jego odbioru (pkt. 6.10.2. WZTT) jakie powinny zawierać WT stanowiące
pkt. 6.10.2.
podstawę odbioru oferowanych wyrobów oraz w którym momencie WT powinny zostać uzgodnione
z Zamawiającym?
Przed podpisaniem umowy, w imieniu Zamawiającego ustali właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo
Stanowis ko
Wojskowe.
Kiedy (w którym momencie) powinna nastąpić weryfikacja wymienionych w pkt. 9.2. WZTT parametrów
WZTT
pkt. 9.2.
oferowanych wyrobów?
Po podpisaniu umowy
Stanowisko fU
WZTT
W jakim dokumencie i jakiej formie powinien Wykonawca złożyć deklarację opracowania i uzgodnienia DT
oraz określić koszt wykonania dokumentacji (6.10.7. WZTT)?
6.10.7.
W załączniku do formularza ofertowego, natomiast uzgodnienie powinno nastąpić z właściwym Rejonowym
Stanowis kO LT
Przedstawicielstwem Wojskowym.
Warunki Przetargu Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pierwszej partii produkcyjnej 100
WT VIII ust 4 oraz sztuk celowników w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym?
WTXIVust.ł.
Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr IU/Vf/10709/11 z 06.10.2011 r.
Stanowisko fU
Warunki Przetargu Prosimy o wyjaśnienie według jakich kryteriów Zamawiający ma zamiar ocenić zaoferowane przez danego

.
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do WP
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Jw.
Ponadto, w celu obliczenia powyższych elementów i uwzględnienia ich w ofercie cenowej, prosimy
o potwierdzenie jaki podmiot będzie dokonywał odprawy cetnej Wyrobów dostarczonych od zagranicznego
Dostawcy w imieniu Zamawiającego?
Jw.
Czy Komisja rozważa zmianę treści proponowanego wzoru Gwarancji Przetargowej w taki sposób, aby jej
postanowienia jasno określały termin ważności Gwarancji oraz określały warunki, pod jakimi ten termin
miałby zostać przedłużony, jak również okres takiego przedłużenia?
Tak, z wzoru Gwarancji Przetargowej (Wadium) został usunięty ust. 4.
Czy komisja dopuszcza przyjęcie jako ważnej Gwarancji Przetargowej wystawionej przez bank o treści
zmienionej w stosunku do treści zawartej we wzorze określonym w Załączniku nr 4 do Warunków Przetargu

Nie będzie dokonywana zmiana Wzoru Formularza Ofertowego.
W celu obliczenia i uwzględnienia powyższych elementów w ofercie cenowej, zwracamy się z prośbą
o potwierdzenie, że Zamawiający będzie płatnikiem opłat celnych i podatku w odniesieniu
do dostaw?
Zgodnie z 5 ust.]. wzorem umowy (zał. nr 1) do WP.
Prosimy również o uściślenie, do zapłacenia jakich konkretnie podatków zobowiązany będzie Zamawiający
w odniesieniu do dostawy strzeleckich celowników termalnych od zagranicznego dostawcy (USA)?

Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu Nr IU/VI/1 0709/11 z 06.10.2011 r.
Czy Zamawiający rozważa zmianę Wzoru Formularza Ofertowego w sposób umożliwiający podanie cen
jednostkowych opcji nieobligatoryjnych?

Zgodnie ze zmianą Warunków przetargu pismo Nr IU/VI/10709/11 z 06.10.2011 r.
Czy Zamawiający rozważa zmianę Warunków Przetargu poprzez wskazanie kryteriów oceny powyższych
parametrów?

Wykonawcę opcje (funkcje) nieobligatoryjne oraz parametry ponadstandardowe?
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Po dostawie, szczegóły szkolenia będą ustalone z Dostawcą i zapisane w umowie.
Pkt. 8.1. wspomnianych WZTT określa, że termin, miejsce i zakres szkolenia ma być uzgodniony
z Szefostwem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Czy komisja może potwierdzić, na jakim etapie
procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany do poczynienia takich uzgodnień; czy ma to nastąpić
przed, czy po podpisaniu umowy?. Czy Komisja może przekazać dane osoby kontaktowej w Szefostwie

Czy możemy prosić Komisję o potwierdzenie, czy złożone oświadczenia zawartego w Załączniku 7
do Warunków Przetargu jest konieczne na etapie składania oferty?
Potwierdzamy.
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, kiedy konkretnie takie szkolenie miałoby się odbyć, czy przed datą dostawy
pierwszej partii celowników, czy po takiej dostawie?

Wyjaśniono powyżej.

„

Tak, z wzoru Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy” został usunięty ust. 4.
Czy komisja dopuszcza przyjęcie jako ważnej Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy
wystawionej przez bank o treści zmienionej w stosunku do treści zmienionej w stosunku do treści zawartej we
wzorze określonym w Załączniku 5 do Warunków Przetargu w takim zakresie, że pkt. 4 1 wzoru Gwarancji
zostałby usunięty?

Wyjaśniono powyżej.
Czy komisja rozważa zmianę treści proponowanego wzoru Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania
Umowy w taki sposób, aby jej postanowienia jasno określały termin ważności Gwarancji oraz określały
warunki, pod jakimi ten termin miałby zostać przedłużony, jak również okres takiego przedłużenia?

w takim zakresie, że pkt. 4
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Zgodnie z 6 ust. 3 wzoru umowy.
Czy wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium ATEC (Army Test and Eyaluation Command)
z siedzibą w Aberdeen Proying Grounds, MD, USA, będą uznane za spełniające wymogi par. 7 ww.
Rozporządzenia i w związku z tym będą mogły być wykorzystane przez polską jednostkę badawczą w celu
przeprowadzenia oceny zgodności?

—

Zgodnie z warunkami umowy.
Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 6.2.1 1. WZTT tj. czas pracy ciągłej SCT z wykorzystaniem 1 kpi. baterii
lub akumulatorów wielokrotnego ładowania typu AA lub CR 123, zalecanych przez producenta, przy
włączonym wyświetlaczu, nie powinien być krótszy niż 8 godzin dla zakresu temperatury od -30°C do +49 °C.
Nasza prośba wynika z faktu, że nie znane są nam akumulatory wielokrotnego ładowania typu AA lub CR123,
które umożliwiałyby ciągłą pracę SCT, przy włączonym wyświetlaczu przez 8 godzin w temperaturze 30 OC.
Zgodnie z przeprowadzonymi analizami stwierdzono, iż występują na rynku ww. akumulatory spełniające
wymóg określony w pkt. 6.2.11. WZTT. Nie akceptuje się zmian, wyrób musi spełniać wymagania zgodnie
z WZTT.
Czy zamawiający dopuści złożenie gwarancji przetargowej (wadium) oraz w przypadku wygrania przetargu
gwarancji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wzorów stosowanych przez
Banki/Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
Wyjaśniono w ww. pkt. 41 i 43.
Czy w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu zagranicznego w formie
procesu rządowego zapewnienia jakości będzie mogło zostać przyjęte przez Zamawiającego w miejsce
weryfikacji parametrów (charakterystyk) SCT zgodnie z pkt. 9.2. WZTT?

w celu dokonania niezbędnych uzgodnień?
Przed dostawą, szczegóły będą ustalone z Dostawcą i zapisane w umowie.
Czy Komisja może potwierdzić, czy wszystkie materiały do szkolenia w powyższym zakresie mają być
również wjęzyku polskim?
Zgodnie z pkt. 6.10.10. WZTT.
Czy Komisja może potwierdzić warunki dostawy wyrobów według [NCOTERMS?
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