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. ' Informu!~, ze do Zamawiaj'l.ce~o ':Plyn~ly od potencjalnych Wykonawcow pytania do
tresci Warunkow przetargu w brzmieniu przytoczonym ponizej, na kt6re Zamawiajacy
udzielilodpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy w opisie przedmiotu postepowania:
a) ust.l pkt 1 a) zapis "swiatel ORAL" nalezy traktowac jako ornylke pisarska _
Zarnawiajacy rna na mysli "swiatel OREL"
b) USt. 1 pkt 4) a) zapis " do swiatel NAV PAPI" nalezy traktowac jako omylke
pisarska - Zamawiajacy rna na mysli "do swiatel NVG PAPI".

Odpowiedi:
a) zapis "swiatel ORAL" jest pornylka Zamawiajacy rna na mysli "swiatel OREL".
b) zapis "do swiatel NAV PAPI" jest pornylka Zamawiajacy rna na mysli "do swiatel
NVG PAP!."
Pytanie 2:
Prosze 0 okreslenie ezy w jednostce wojskowej nr 4395 w Leznicy Wielkiej znajduje sie juz
zestaw MOSKIT? Jesli tak to czy zostal zainstalowany? Jesli w JW 4395 nie rna zestawu
MOSKIT, a tym samym swiatel precyzyjnego podejscia PAPI prosze okreslic jak zostanie
wykonany odbior sprzetu (§ 5 pkt 2 projektu umowy)? Standardowo oblotu dokonuje sie dla
sprawdzenia swiatel PAPI, kt6rych Zamawiajacy nie uwzglednil w ukornpletowaniu
zarnawianego zestawu SALKIT.

Odpowiedi
Jednostka Wojskowa Nr 4395 posiada urzadzenie elektroswietlne na przyczepie jednoosiowej
MOSKIT, ktore jest eksploatowane. Urzadzenie to nie wymaga instalacji na stale i jest
rozwijane na lotnisku i eksploatowane wg potrzeb. Urzadzenie rna w swym ukompletowaniu
swiatla PAPI.
Poniewaz urzadzenie SALKIT stanowi uzupelnienie urzadzenia elektroswietlnego MOSKIT
umozliwiajace oswietlenie calej drogi startowej lotniska dr6g kolowania oraz stanowisk
postojowych jego kompletacja nie przewiduje wyposazenia w swiatla PAPI.
Pytanie 3:
Czy montaz element6w zestaw6w rna silt: odbyc na nawierzchniach sztucznych czy
trawiastych?

Odpowiedi
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prz~padk~ zarowno urz~dze~ia SALK,IT)ak i MOSKIT nie powinno stosowac sie pojecia

mo~taz, gdyz S~ to urz'l.dzem.a elekt:oswletlne mobilne, kt6re rozwija sie wg potrzeb na
10tll1s~achlla..dowlskach na nawierzchniach sztucznych, jak i naturalnych (trawiastych)?

!Ytanle 4:

Ze wzgledu na dlugi cykl. produkcj i zestaw6w elektroswietlnych zwracamy
o wyrazeme zgody na przedluzenie tenninu realizacji umowy do 15.12.2011 r.

silt

Odpowiedi

Zama:viaj'l.cy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu realizacji umowy.
Pytame 5:
Jaki dokument rna na mysli Zamawiajacy przez okreslenie w czesci V ust. 2 pkt. 3
wymagania dotaczenia do oferty "swiadectwa przemyslowego 0 klauzuli nie nizszej niz
POUFNE"? Czy chodzi tu 0 "poswiadczenie bezpieczenstwa osobowego upowazniajace do
dostepu do infonnacji niejawnych 0 klauzuli nie nizszej niz POUFNE"?;
- Posiadanie "swiadectwa bezpieczenstwa przemyslowego" reguluje w rozdziale IX ustawa z
5 sierp!1ia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (Dz,U. z 2010 Nr 182, poz. 1228 z pozn,
zm.). Swiadectwo Bezpieczenstwa Przemyslowego potwierdza zdolnosc przedsiebiorcy do
ochrony informacji niejawnych stanowiacych tajemnice panstwowa, a w konsekwencji
uprawnienie tegoz przedsiebiorcy do wykonania umowy zwiazanej z dostepem do informacji
niejawnych tegoz przedsiebiorcy do wykonania umowy zwiazanej z dostepem do informacji
niejawnych stanowiacych tajernnice panstwowa - zas w postepowaniu nie zostalo wskazane,
aby taki dostep byl konieczny.
- warunki przetargu do tegoz postepowania sa w calosci jawne, w szczegolnosci zas sa
jawne: specyfikacja przedmiotu zamowienia, jego ilosc, miejsce dostawy i dane odbiorcow.
- w projekcie umowy (zal. Nr 2 do Warunk6w brak jest zapis6w wskazujacych na to, ze
znalazly zastosowanie postanowienia rozdz. IX w/w Ustawy 0 ochronie informacji
niejawnych, ktore nakladaja na Zamawiajacego oraz Wykonawce dodatkowe obowiazki
wynikajace z potrzeby dostepu do informacji objetej tajernnica panstwowa,
W szczegolnosci nie zostala opracowana i zamieszczona we wzorze umowy instrukcja
bezpieczenstwa przemyslowego, okreslajaca m.in. szczegolowe wymagania dotyczace
ochrony informacji niejawnych stanowiacych tajemnice panstwowa oraz klauzule tajnosci
poszczegolnych materialow niejawnych, kt6re zostana wytworzone przez Wykonawce w
zwiazku z wykonywaniern umowy.
Wobec powyzszych prosimy 0 ponowne zweryfikowanie wymagania zawartego
w czesci V ust.2 pkt.3 Warunk6w przetargu i wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedi
Odpowiedz zostanie udzielona niezwlocznie po uscisleniu wymagan przez GESTORA
Pytanie 6:
Majac na uwadze wysokosc oferty wnioskujemy a dopuszczenie w czesci V ust. 2 pkt.5
przedstawienie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawar!
obowiazujaca umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej do wysokosci 700 000 PLN". Zwiekszenie kwoty do wysokosci
rownowaznej ofercie wymagac beda od Wykonawcy dodatkowych zabezpieczen finansowych
co przelozy sie na wyzszy koszt uzyskania takiej polisy. Koszt ten- wliczony do ceny oferty
bezposrednio obciazy Zamawiajacego
OdpowiedZ
Zamawiajacy pozostawia zapis w czesci V ust. 2 pkt.S bez zmian.
Pytanie 7:
Biorac pod uwage wysokosc oferty wnioskujemy 0 obnizenie wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z 10% do 2%. Wniesienie kwoty wyrnaganej przez
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zamawiaj~cego. na okres wymagany umowa wiaze sie z dodatkowymi kosztami, ktore
wykona;vca whczy do oferty, a ktorych koszt poniesie Zarnawiajacy,
OdpowledZ
Zama;-viajilcy pozostawia wysokosc zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia bez zmian.
Pytame 8:
Projekt Umowy- § 5 pkt 1 Zamawiajacy wskazuje ze odbi6r jakosciowy realizowany bedzie
prz:z IS RPW. Stand~rdowo w umowach zawieranych z SZRP Rejonowe Przedstawicielstwo
WOJsko~e . przydz!elane jest
terytorialnie
do
Wykonawcy.
Wnioskujerny
o wyk:esleme z projektu umowy wskazania IS-go RPW i pozostawienie tej kwestii do
ustalenia po wyborze Wykonawcy- stosownie do podleglosci terytorialnej.
Odpowiedi
Zamawiajacy wykresla z wszystkich zapisow warunk6w przetargu numer 15 RPW. Numer
RPW zostanie okreslony przy podpisaniu umowy z Wykonawca,
Pytanie 9:
Prosze

okreslenie gdzie i w jaki sposob mozna zapoznac sie z procedurami okreslonymi w
.Jnstrukcji kontroli z powietrza urzadzen nawigacyjnych, radiolokacyjnych rozwinietych na
lotniskach i ladowiskach oraz radiowej lacznosci lotniczej" Sygn. WLOP 407/2009.
Odpowiedi
Zapoznanie z procedurami okreslonymi w "Instrukcji kontroli z powietrza urzadzen
nawigacyjnych, radiolokacyjnych rozwinietych na lotniskach i ladowiskach oraz radiowej
lacznosci Iotniczej" Sygn. WLOP 407/2009 jest mozliwe w Wydziale Ruchu Lotniczego
SzWA (tel. 22 68 77 251) tub przez pozyskanie Instrukcji w Dow6dztwie Si] Powietrznych,
kt6ry jest wydawca tej instrukcji.
Pytanie 10:
W §11 projektu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w
zakresie cedowania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego, Czy wobec tego na tym
etapie postepowania jest mozliwym uzyskanie informacji, czy jest praktyka Zamawiajacego
udzielania Wykonawca zgody w tym zakresie,
0

Odpowiedi
Zamawiajacy dopuszcza po podpisaniu umowy cedowanie wierzytelnosci naleznych od

Zarnawiajacego.
Pytanie 10:
W pkt 1.1.3) oraz w pkt 1.1.6) warunk6w przetargu okreslono, ze w ramach zamowienia
bedzie
obowiazek
wykonania
niezbednej
infrastruktury
do
montazu
i uruchomienia urzadzenia SALKIT oraz MOSKIT. Uwzgledniajac fakt, ze zamowienie
dotyczy urzadzen przewoznych, prosimy 0 dookreslenie, jaki zakres prac budowlano 
montazowych wykonawca bedzie musial zrealizowac (jakie powierzchnie nawierzchni
sztucznych lub naturalnych, kubatura budynkow, dlugosc budowli liniowych, itp.), Powyzsze
jest konieczne do precyzyjnego wykonania wyceny tych skladnikow.
Odpowiedi
W ramach zabudowy, a raczej rozwiniecia urzadzenia nie przewiduje sie obowiazku
wykonania jakiejkolwiek infrastruktury na nawierzchniach naturalnych lub sztucznych
lotniska/Iadowiska,
pytanie 11:
Czy w dostarczanych lampach oznacznikach moga bye zastosowane inne zrodla swiatla nit
zarowki halogenowe, np. LED?
OdpowiedZ
Zamawiajacego nie interesuja jakie beda zastosowane zrodla swiatla jednak mUSZq spelniac
wymogi w dostarczonych lampach oznacznikach okreslone w KARCIE KA T ALOGOW~J
urzadzenia SALKIT oraz warunki unifikacji i kompatybilnosci z kompletem urzadzenia
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dost~rczone~o. przez. producenta, co jest niezwykle wazne z punktu widzenia ewentualnego
serwisowama ] spelnienia warunk6w gwarancji.
Pytanie 12:
ezy w ~iejsce akumulator6w olowiowych moga bye zastosowane akumulatory innego typu?
Odpowledi
~amawiaj~cego nie interesuje jaki typ akumulatorow bedzie zastosowany w urzadzeniu
jednak musza spelniac wymogi okreslone w KARCIE KATALOGOWEJ urzadzenia SALKIT
oraz warunki un!fikacj~ i kompatybilnosci z kompletem urzadzenia dostarczonego przez
producenta, co Jest niezwykle wazne z punktu widzenia ewentualnego serwisowania
i spelnienia warunk6w gwarancji.
Pytanie 13:
Do jakiego typu zaczepu rna bye dostosowana przyczepa?
OdpowiedZ
Do zaczepu typu: hak pociagowy zapadkowy, Indeks 9451705 numer katalogowy 436.12.301.
Pytanie 14:
Jakajest wysokosc haka w pojezdzie, kt6ry rna holowac przyczepe?
OdpowiedZ
Wysokosc haka (zaczepu wynosi 95-105cm). Dodatkowo celowyrn byloby wyposazenie
przyczepy w typowe zewnetrzne gniazdo wtykowe do instalacji elektrycznej drogowego
oswietlenia zewnetrznego stosowane w pol skich wojskowych przyczepach transportowych.
W oryginalnym urzadzeniu zamocowane jest zlacze zewnetrzne wg norm angielskich.
pytanie 15:
Czy jest wymagana homologacja przyczepy - dopuszczenie do ruchu po drogach
publicznych?
Odpowiedi
Majac na wzgledzie ewentualnosc zastosowania urzadzenia na ladowiskach w ramach
szkolenia poligonowego i realizacji zadan lotniczych, co wiaze sie z przemieszaniem po
drogach publicznych, przyczepa powinna posiadac stosowna homologacje.
Pytanie 16:
Uwzgledniajac fakt, ze w specyfikacji wykorzystano inforrnacje jednoznacznie wskazujace na
jednego producenta system6w - METALITE AVIATION LIGHTING - ezy zamawiajqcy
dopuszcza larnpy i reflektory (kornpatybilne produkty) innych producent6w?
OdpowiedZ
Biorac pod uwage, ze jedynym producentem urzadzenia SALKIT jest firma METALIIE
AVIATION LIGHTING Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic czy dopuszczalne jest
zastosowanie kompatybilnych produktow bez zgody producenta. Biorac pod uwage, ze
urzadzenie SALKIT nalezy traktowac jako system oswietlenia w KARCIE KATALOGOWEJ
urzadzenia SALKIT okreslone sa konkretne typy zastosowanych lam p i reflektor6w
spelniajace wymogi unifikacji. Zastosowanie zamiennikow moze doprowadzic naszym
zdaniem do obnizenia wartosci uzytkowych urzadzenia oraz naruszenia warunk6w gwarancji.
Pytanie 17:
Jaka jest wymagana moe (minimalna i maksymalna) w antenie nadajnika pilota zdalnego
sterowania ? Okreslony zasieg 4,5 km, bez okreslenia konfiguracji terenu rnoze bye
informacja niewystarczajaca?
Odpowiedi
Zamawiajace nie interesuje moc w antenie nadajnika pilota zdalnego sterowania. Okreslony
w KARCIE KATALOGOWEJ zasieg 4,5 km jest dla uzytkownika wystarczajacym
parametrem zwazywszy, iz lotnisko/ladowisko jest wg wymagan przepis6w lotniczych
tiNn~m pl"l,7kim bez :l.:akryc t~r~nourych_
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Pytanie 18:
Jakie procedury administracyjne wedlug zamawiajacego, wykonawca bedzie musial
zrealizowac w ramach przygotowania niezbednej infrastruktury do rozwiniecia systemow
(pozwolenie na budowe, zgloszenia, inne)? Powyzsze zapytanie jest konieczne do
oszacowania realnosci kosztow i terminu zamowienia,

OdpowiedZ
Wykonawca jest jednostka wojskowa, kt6ra nie musi przeprowadzac zadnych procedur
administracyjnych zwiazanych z rozwinieciem systemu. Urzadzenie jest mobilne i rozwijane
doraznie na terenie uzytkownika wg potrzeb. Ponadto urzadzenie nie jest zrodlem emisji
zadnych niekorzystnych czynnikow dla srodowiska,
Pytanie 19:
Czy zamawiajacy przewiduje rekonesans w miejscu (miejscach) przygotowania niezbednej

infrastruktury rozwiniecia system6w? Jezeli tak: to prosze podac miejsce i tenniny wizji
lokalnej.

OdpowiedZ
Zamawiajacy nie widzi potrzeby dokonywania rekonesansu przed dostawa urzadzenia,
Urzadzenie bedzie rozwiniete wg standardowego rozmieszczenia przewidzianego dla
konkretnego lotniska wg schematu obowiazujacego w lotnictwie Sit Zbrojnych RP. Pierwsze
rozwiniecie urzadzenia przewidujemy jako element przeprowadzanego przez Dostawce
szkolenia praktycznego w konkretnych warunkach lotniska.
Jednoczesnie inforrnuje, iz tennin skladania i otwarcie ofert ulega zmianie na dzien
16.05.2011 r,
Powyzsze odpowiedzi stanowia integralna cz~sc Warunk6w przetargu i nalezy uwzglednic je
przy przygotowywaniu oferty.
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