Warszawa, 07. 2012 r.
INSPEKTORAT UZBROJENIA
NrIX/

0 LIP 2012

/12

00-909 Warszawa

Wg rozdzielnika
Dot.: przetargu

nieograniczonego, nr referencyjny lU/i 60/IX-35/ZO/PN/AE/DOS/K/2012

W zwi4zku z zapytaniami (wnioskami) uczestników postpowania nr lUll 60/IX3 5/ZO/PN/AE/DOSIKJ2O 12 dotyczqçymi Specyfikacj i Istotnych Warunków Zamówienia na
dostawQ pasywnych noktowizorOw Iotniczych gogh noktowizyjnych, Zamawiaj4cy dzialajqç
na podstawie art. 38 ust. 1, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieñ pubhicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) zwanej dalej ,,ustaw”,
przekazuj ç treé zapytañ (wniosków) wraz z udzielonymi wyj anieniami.
—

ZAPYTANIE 1
Czy Zamawiajqcy, podobnie jak w przypadku uniewa2nionego przetargu na celowniki
termowizyjne nie zamierza wprowadzié zapisu wymagajqcego pomiaru w/w parametrów przez
niezale±ne i niezwiqzane z ±adnym zpotencjalnych dostawców laboratorium.
Pod slowem niezwiqzane jest rozumiana instytucja nie prowadzqca z potencjalnym dostawcq
wspólnych prac badawczych i wdro±eniowych?”
Wyjanienie:
Wedlug SIWZ Czeá I pkt 5
wyroby dostarczane przez Wykonawce pod1egaj
ocenie zgodnoci zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17 listopada 2006r. o systemie oceny
zgodnos’ci wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoci i bezpieczeistwa pai’stwa (Dz.U.
z 2006 r., Nr 235, poz.1700, z pón. zm.) w trybie I wskazanym w rozporzqçlzeniu Ministra
Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczególowego sposobu prowadzenia oceny
zgodnos’ci wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnosci pai’hstwa (Dz.U. Nr 78, poz. 528,
z pon. zm.). W przypadku, gdy wyrób dostarczany przez Wykonawcç nie jest wprowadzony
do wyposaenia Sil Zbrojnych RP lub nie jest w wyposaeniu Sil Zbrojnych NATO, to podlega
przedjego dostarczeniem do Odbiorcy ocenie zgodnoci w trybie II.
—

-

—

Diatego na etapie przygotowania oferty na1ey mieá na uwadze fakt, e w przypadku
oferowania wyrobów niewprowadzonych do wyposaenia Sil Zbrojnych RP ani NATO
konieczne bdzie dokonanie przez akredytowana jednostke badawcza oceny ich zgodnoci
z wymaganiami okre1onymi w specyfikacji technicznej.
Aktualny wykaz akredytowanych jednostek badawczych znajduje sic na stronie Wojskowego
Centrum Normalizacji, jakoci i Kodyfikacji www.wcnjk.wp.mil.pl, w zakladce ,,JAKOSC”.
-
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ZJ4PYTANIE 2

,,]. Rozdz. VIIp/ct 4)
Czy zamawiajqcy dopuszcza aby wykaz wykonanych dostaw zgodnie z opisem zawartyrn
w Czçsci VI p/ct 1 SIWZ rnógl dotyczyé równie± innego, szeroko pojçtego Uzbrojenia i Sprzçtu
Wojskowego a nie rylko ,,pasywnych noktowizorów lotniczych gogh noktowizyjnych”?
Uzasadnienie: zamieszczenie tak brzmiqcego zapisu , zawçzajqcego potencjalnych oferentow
tylko do tych, którzy wczes’niej zreahizowahi do Sil Zbrojnych dostaw ,,pasywnych
nolctowizorów lotniczych
gogh no/ctowizyjnych” eliminuje konkurencj i w praktyce
dopuszcza do przetargu tylko dostawcç, który jako pierwszy zrealizowah cytowanq dostawç.
Stawia to w pozycji dys/cryminujqcej pozostalych potencjalnych dostawców.”
—

—

ZAPYTANIE 3

,,(...) Czy Zamawiajqcy dopu.sci mo±hiwoé przedstawienia w ofercie referencji obejmujqcych
dostawç systemów optoelektronicznych jako spelnienie wymogu zlo±enia wykazu wykonanych
dostaw, zamiast dostawy pasywnych noktowizorów lotniczych - gogh noktowizyjnych (SIWZ
pkt Vii posiadal wiedz i doswiadczenie)?
Uzasadnienie
Uprzejmie informujemy, ±e Zamawiajqcy stawiajqc warunek wykazania
do.scwiadczenia dostaw pasywnych noktowizorów lotniczych gogh noktowizyjnych w znaczny
sposób ograniczyl iloé podmiotów mogqcych ubiegaá sic o udzielenie przedmiotowego
zamówienia. Wynika to z szczególnego charakteru przedmiotu zamówienia, który jest
sprzçtem specjalistycznym stosowanym przez wqskie grono uprawnionych uzytkowników.
Wqskie grono uprawnionych u±ytkowników powoduje sytuacjç, w której tylko kilka
podmiotów moze przedbo±yé wymagane referencje, podczas gdy hiczba podmiotów
dysponujqcych odpowiednim potencjabem technicznym, uprawnieniami i dos’wiadczeniem w
reahizacji dostaw systemów optoelelctronicznych dia resortu ONjest znacznie wiçksza.
Zauwa±yó nale±y ponadto, ±e dopuszczenie wykazania sic doswiadczeniem w
reabizacji dostaw systemów optoebektronicznych, do których niewqtphiwie nale±q pasywne
noktowizory botnicze goghe noktowizyjne, jest wystarczajqce dia upewnienia Zamawiajqcego
o posiadaniu przez oferenta do.swiadczeniu, jak równie± znajomosci procedur dostawy dba
resortu Obrony Narodowej sprzçtu objçtego wymogami posiadania koncesji.
-

-

Proponowany zapis SIWZ VI pkt 1- W celu wykazania spe/nienia przez Wykonawcç
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiajqcy wymaga aby
Wykonawca:
posiadab wiedzç i dowiadczenie, tj:
- wykonal, a w przypadku s’wiadczeñ okresowych hub ciqglych równie2 wykonuje, w okresie
ostatnich 3 hat przed up/ywem terminu skiadania ofert, a je±ehi okres prowadzenia
dzialabnos’ci jest krótszy
w tym okresie, minimum 1 (jednq) dostawe, systemów
optoelektronicznych o wartoci co najmniej 800 000,00 PLN (shownie: osiemset tysiçcy
zbotych brutto), podajqc wartoé tej dostawy, przedmiot, datç wykonania i odbiorców;
—

Takie sformulowanie wymogu umo±hiwi uczestnictwo w przedmiotowym postçpowaniu
wiçkszej ibos”ci wykonawców zwickszajqc tym samymjego konkurencyjnoé.”
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Wyjanienie zapytañ 2 i 3:

W celu wykazania spelnienia warunku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, Wykonawca zobowizany
jest przedstawiá wykaz dostaw, o którym mowa w czci VII pkt 1 ppkt 4 obejmujcy
dostawy gogh noktowizyjnych.
W zwizku z powyzszym, Zamawiajcy wprowadzi stosowne zmiany w SIWZ dotyczce
zakresu dowiadczenia, jaki powinien posiadaá Wykonawca.

ZAPYTANIE 4
2. Rozdz. VIIp/ct 5.
Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2c ustawy Prawo Zamówieñ publicznych ,,je±eli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie moze przedstawió dokumentów dotyczqcych sytuacji finansowej
i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajqcego, mo±e przedstawié inny dokument, który
w wystarczajqcy sposób poiwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku
“.

Czy na podstawie powy±szego zapisu ustawowego Zamawiajqcy uzna za spelnienie
cytowanego warunku, przedlozenie przez Wykonawc, Umowy Ubezpieczenia od
odpowiedzialnoci cywilnej z tytulu prowadzonej dzia1alnoci gospodarczej z wlqczeniem OC
za produkt, na kwotç nie mniejszq ni± wymienionq w rozdz. VIp/ct] SIWZ”
Wyj anienie:
W celu spelnienia warunku dotyczacego sytuacjifinansowej I ekonomicznej (art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy) o którym mowa w czçci VI SIWZ, konieczne jest wykazanie sic posiadaniem
rodków finansowych lub zdo1noci kredytowej, w okre1onej wysokoci.

W zwiazku z tym Zamawiajcy nie uzna za spelnienie powyszego warunku przedloonej
przez Wykonawca ,,Umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzia1alnoci gospodarczej z wlqczeniem OC za produkt, na kwotç nie mniejszq
ni± wymienionq w rozdz. Vlpkt 1 SIWZ.”.”

ZAPYTANIE S
Wzór umowy, za/qcznik nr 2 do SIWZ § 7 p/ct 6.
Czy zamawiajqcy dopuszcza, w przypadku gdy Wykonawca nie bdqc producentem bçdzie
skiadal ofertç na wyrób gotowy, aby system zarzqdzania jakociq Wykonawcy spelnial
wymagania zgodne zAQAP-213]?”
Wyjanienie:
W przypadku gdy Wykonawca bçdzie skiadal ofertç na gotowy wyrob (nie bcdc jego
producentem) Zamawiajcy nie dopuszcza, aby system zarza4zania jakocia Wykonawcy
spelnial jedynie wymagania zgodne z AQAP-2 131, który dotyczy nadzorowania wymagañ
jakociowych tylko na koñcowym etapie realizacji zamówienia. Jak okre1ono w SIWZ
system zarzdzania jakoci Wykonawcy musi byá zgodny z AQAP-2130 lub PN-EN ISO
9001:2000 lub równowanymi.

ZAPYTANIE 6
Wzwiqzku zpunktem V Termin wykonania zamówienia do 75 dni od daly zawarcia umowy.
Czy Zamawiajqcy wyra±a zgod na zmianç w/w zapisu na zapis:
—
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Dostawa musi bye zrealizowana do dnia 15.12.2012 r.
Nasza proba spowodowanajest tym, 2e gogle, które chcemy zaproponowaC w przedmiotowym
przetargu produkowane sq poza granicami naszego kraju a ich import wymaga uzyskania
pozwoleñ odpowiednich wladz
zarówno w Poisce jak i w kraju producenta. Zgoda na
powy±szy zapis umo±liwi nam zachowanie zapisanych terminów w przypadku ewentualnej
dostawy. Powy±sza data stanowi naszq propozycjç
która mo±e zostaC przez Pañstwo
zmieniona zgodnie z wymogamiprawa.”
—

,

Wyj anienie:
Zamawiajacy podtrzymuje termin wykonania zamówienia 75 dni od daty zawarcia umowy.

ZAPYTANIE 7
Punkt VI SIWZ Zamawiajqcy wymaga aby oferent posiadal wiedzç i doswiadczenie, tj.
wykonal, minimum jednq dostawç odpowiadajqcq swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
tj. dostawa pasywnych noktowizorów lotniczych gogh noktowizyjnych o wartosci co najmniej
800.000,00 zI.
—

-

Czy Zarnawiajqcy zakwalfikuje jako polwierdzenie odpowiednio wykonanych dostaw
pasywnych gogh noktowizyjnych dostawç do Jednostek Wojskowych gogh noktowizyjnych
innego producenta niz oferowane przez nas w tym przetargu? Dostarczane ju± przez nasza
firmç gogle noktowizyjne sq za/cwahijIkowane przez Sily Powietrzne Armii Stanów
Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii jako gogle pilota, jednak±e Pai’stwa wymagania
techniczne uniemo±liwiajq nam wystqpienie w przedmiotowym przetargu z dostarczonym juE
produktem.”

Wyjanienie:
Zamawiajqpy uzna zrea1izowana dostaw do jednostek wojskowych gogh noktowizyjnych,
innego producenta ni oferowane przez firmç w tym postçpowaniu, za spelnienie warunku
posiadania wiedzy i dowiadczenia, zgodnie z pkt VI SIWZ.

ZAPYTANIE 8
Zalqcznik nr 2 do SIWZ UMOWA
Par. 8 Gwarancja

—

warunki serwisowania

Pkt. 13 pp/ct. 2/ usprawni wadhiwe wyroby w terminie 60 dni, hiczqc od daty sporzqdzenia
Protokólu reklamacyjnego w przypadku gdy naprawa nie bçdzie mo±liwa w Poisce;
“,

W zwiqzku z tym, i± oferowany przez nas wyrób jest produktem objtym restrykcjami
wynikajqcymi z przepisów o obrocie specjalnym termin naprawy poza granicami kraju
powinien wynosiC nie mniej ni± 120 dni. Powy±sze wynika z czasu koniecznego na wydanie
pozwolei wyvvozowych, które w naszym kraju wynoszq nie mniej ni± 30 dni, czasu transportu,
czasu naprawy, czasu powrotu do kraju.
Wobecpowy±szego czy zamawiajqcy mo±e dokonaC zmiany w/w terminu z 60 dni na 120 diii?”
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Wy I anienie:
Termin naprawy gwarancyjnej realizowanej na terenie RP wynosi 30 dni. Dwukrotnie d1uszy
termin naprawy realizowanej poza granicami RP uwzg1dnia czas niezbçdny na wydanie
stosownych pozwoleñ wywozowych. Diatego Zamawiajacy podtrzymuje 60 dniowy termin
usprawnienia wadliwych wyrobów, nie godzac sic najego wydIuenie do 120 dni.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiajcy dokonuje nw. zmian w SIWZ:

W Czçci VI zmiana treci zapisu:
z
,,posiadal wiedze i dowiadczenie, tj.:
wykonal, a w przypadku wiadczeñ okresowych lub ciagIych równie wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jee1i okres
prowadzenia dzia1a1noci jest krótszy w tym okresie, minimum 1 (jedn) dostawe,
odpowiadajaca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa pasywnych
noktowizorów lotniczych
gogh noktowizyjnych o wartoci co najmniej
800.000,00 zI (slownie: osiemset tysiçcy ziotych brutto);”

—

—

-

na
,,posiadal wiedzç i dowiadczenie, ti.:
wykonal, a w przypadku wiadczeñ okresowych lub ci4glych równie wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jeehi okres
prowadzenia dziaIa1noci jest krótszy
w tym okresie, dostawç(y),
odpowiadajc(e) swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa gogh
noktowizyjnych o hicznej wartoei co najmniej 800.000,00 zI (slownie: osiemset
tysiçcy ziotych brutto);”.

—

—

w Czçci VII pkt 1 ppkt 5 zmiana treci zapisu:
z
,,informacji banku lub spóldzielczej kasy oszczçdnociowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajcych wysokoé posiadanych rodków lub
zdo1noé kredytowa Wykonawcy w rozumieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (Dz. U. Nr. 72, poz. 665, z pón. zm.), zgodnie z opisem zawartym w
Czçci VI pkt 1 SIWZ, wystawionej nie wczeniej ni 3 miesiqpe przed uplywem
terminu skiadania ofert, z zastrzeeniem §1 ust. 3 Rozporzftdzenia;
-

na
,,informacji banku lub spóldzielczej kasy oszczçdnociowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajcych wysoko posiadanych frodków
lub zdoInoé kredytov Wykonawcy, zgodnie z opisem zawartym w Czçsci VI pkt 1
SIWZ, wystawionej nie wczeniej ni 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania
ofert, z zastrzeeniem §1 ust. 3 Rozporzjdzenia;”
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V

w Czçci XIII pkt 2 zmiana treci zapisu:
z
,,Termin skiadania ofert uplywa w dniu 08.08.2012 godz. 09:00 (za termin z1oenia
oferty przyjmuje sic termin wplyniçcia oferty do Zamawiajcego).”
na
,,Termin skiadania ofert uplywa w dniu 27.08.2012 godz. 09:00 (za termin zloenia
oferty przyjmuje sic termin wplyniçcia oferty do Zamawiajcego).”

V

w Czçci XIII pkt 4 zmiana treci zapisu:
z
,,Otwarcie ofert nastaji w siedzibie Zamawiajcego ulokowanej przy ul. Królewskiej
1/7 w Warszawie w dniu 08.08.2012 godz. 10:00.”
na
,,Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiaj4cego ulokowanej przy ul.
Królewskiej 1/7 w Warszawie w dniu 27.08.2012 godz. 10:00.”

Ponadto Zamawiajacy informuje uczestników postçpowania, ze odpowied na
pozostale

zapytania (wnioski),

niezwlocznie

P0

które wplynçly w postçpowaniu

zostanie udzielona

udzieleniu wyjanieñ przez Gestora, na które zamawiajcy oczekuje.

Przewodniczcy Komisji

B. Sordyl, tel. (22) 6 873 452
30.07.20 12 r.
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