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Adresaci
wg rozdzielnika
Dotyqy: postepowania nr IUl377/V-18/UZJPRZlDOS/K/2011

MODYFIKACJA NR 1 TRESC) WARUNKOW PRZETARGU

(przetarg- Warunki przetargu pismo wyeh. Nr 6085/11 z 20.06.2011 r.)

Informuje, ze w prowadzonym przez Szefostwo Dowodzenia i Lacznosci
postepowaniu na pozyskanie odbiomik6w radiowych EK-896 z antena HA104/512HF
(IUl377/V-181uz/PRZlDOSIK/201 1) wplynely nastepujace pytania dotyczace przedmiotu

zam6wienia 0 nastepujacej tresci:

Pytanie 1:
.Prosimy Zamawiajqcego

0

wyjasnienie lcwestii zawartej w zalqczniku 1 Warunkow

przetargu, a odnoszqcej sie do emisji (interfejsu) DATA LINK to MIL-STD-188-203-1A. Czy
Zamawiajqcy podtrzymuje ww. wymog. Czy jest on konieczny w eksploataeji systemowej
odbiornika? Interfejs DATA LINK to MIL-STD-188-203-1A wykorzystywany jest w systemaeh
Marynarki Wojennej RP i Sil Powietrznych. nie ma natomiast zastosowania w systemaeh
Wojsk Lqdowych. Jego utrzymanie natomiast podraza koszt odbiornika

0

okolo 40 %. oraz

wymaga uzyskania licencji eksportowej wladz federalnyeh kraju produeenta eo zazwyezaj
znacznie wydluza termin realizaeji dostawy przedmiotu zamawienia ",
Pytanie 2:
" Uprzejmie Panstwa informujemy, ze produeent okreslil termin, dostawy odbiornikow EK896
na J8 tygodni w przypadku zamowienia z opejq LINK 11 lub 14 tygodni bez tej opcji, od daty
zlozenia zamowienia. Ponadto na termin dostawy przedmiotu zamowienia wplywac bedzie
takze wymagany proces GQA. W zwiqzku z tym uprzejmie prosimy Zamawiajqcego
uwzglednienie powyzszego i zmiane terminu realizacji umowy na 16 grudnia br. "

0

Odpowiedi:
Szczegolowe

wymagania

w

tym

zakresie

okreslone

zostana

niezwlocznie

w uzgodnieniu z Gestorem i uzytkownikiem przedmiotowego UiSW. Zamawiajacy

dokona stosownej modyfikacji tresci warunk6w przetargu w tym zakresie.

Jednoczesnie zgodnie z zapisarni czesci XVIII - Postanowienia koncowe warunkow
przetargu, ust 1 Zamawiajacy dokonuje zmieniany tenninu skladania i otwarcia ofert:
1.

Czesc X Miejsce i termin skladania ofert pkt 2 zmienia swoja tresc z:

" Termin skiadania alert uplywa w dniu 12 lipca 2011,. 0 godz: 9.00 (za termin zlozenia
oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do zamawiajqcego). "
na:

" Termin skladania alert uplywa w dniu 15 llpca 2011,. 0 godz: 9.00 (za termin zlozenia
oferty przyjmuje sie termin wplyniecia oferty do zamawiajqcego), "

2.

CZf(SC XIII - Termin i tryb otwarcia ofert zmienia swoja tresc z:
.Dtwarcie ofert odbedzie sie w dniu 12 lipca 2011,.
WykonawcDw. "

0

godz: 10.00 bez udzialu

0

godz: 10.00 bez udzialu

na:

.Dtwarcie ofert odbedzie sill w dniu 15 lipca 2011,.
Wykonawcow. "
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