Stawy, dnia 28.06.2011 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

zmiany i wyjaśnienia Warunków
Nr referencyjny 4/UZBR/11

przetargu

w

postępowaniu

Zamawiający - Jednostka Wojskowa 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, działając na
podstawie § 28 ust. 1 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON
z dnia 26 lipca 2006 r. zawiadamia o dokonaniu zmiany Warunków przetargu
w postępowaniu na

remont główny przęseł mostu towarzyszącego BLG.

(Nr referencyjny 4/UZBR/11).
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:
Wykonawca zwraca się z pytaniem:
Dot. WP pkt 4 – Czy Warunki Techniczne RG Mostu Czołgowego BLG-67MP,
BLG-67M2

zaakceptowane

przez

Szefa

szefostwa

Eksploatacji

Sprzętu

InŜynieryjnego i OPBMR w dn. 14.04.2011 (zawierające w sobie WT na remont
przęsła mostu BLG) będą wystarczające do przedmiotowego postępowania, czy
naleŜy je zatwierdzić osobno?,

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:
Remont przęseł mostu towarzyszącego BLG jest osobnym zadaniem i nie kaŜdy
z potencjalnych wykonawców posiada Warunki Techniczne na remont mostu BLG
zaakceptowane przez Szefostwo w związku z powyŜszym Warunki na remont
przęseł naleŜy zatwierdzić osobno.

Wykonawca zwraca się z pytaniem:
Dot. WP rozdz. I pkt 2 ppkt 4a – Czy Zamawiający moŜe doprecyzować pkt 4a,
poniewaŜ pojazd bazowy znacznie przekracza masę 17 ton?.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany treści WP w rozdz. I
pkt 2 ppkt 4a
Opracowując Warunki techniczne remontu (WTR) wykonawca musi uwzględnić
warunki przyjęcia sprzętu do remontu , w tym przeprowadzenie

badań

wytrzymałościowych (strzałka ugięcia max 100 mm pod obciąŜeniem bazowym
pojazdu).

Wykonawca zwraca się z pytaniem:

Dot. wzór umowy §6 pkt 1 – Czy Zamawiający moŜe określić równieŜ czasookres
trwania gwarancji?.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany treści WP rozdz I
gwarancja, oraz załącznik nr 4 wzór umowy §6 pkt 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przejazd 1000 razy sprzętu
gąsienicowego (dopuszcza się 20% starcia nawierzchni kolein i do 10% jej
wyruszeń) lub okres nie mniejszy niŜ 60 miesięcy w zaleŜności od sytuacji, który z
warunków zostanie spełniony wcześniej.

Wyk. w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 – dokumentacja przetargowa
Egz. Nr 2 – adresat
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