CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/2309/2017

Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa
pistoletów o kalibrze 9x19 mm , sprawa nr 40/>PU/2017/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Dotyczy zadania nr 1
2) Waga pistoletu bez magazynka: nie więcej niż 670 g.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
2) Waga pistoletu bez magazynka: nie więcej niż 715 g.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2:
Dotyczy zadania nr 1
6) Długość lufy: od 100 do 110 mm
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
6) Długość lufy: od 98 do 110 mm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3:
Dotyczy zadania nr 1
8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy magazynki, dwa zwykłe i jeden
powiększony (ze „stopką”)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy zwykłe magazynki

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4:
Dotyczy zadania nr 1
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania
zamka.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignie zwalniania
zamka.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje
modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ w zadaniu nr 1 w poniższym zakresie:
Było:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania
zamka.
Jest:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignię zwalniania
zamka.
Pytanie nr 5:
Dotyczy zadania nr 2
6) Długość lufy: od 110 do 120 mm
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
6) Długość lufy: od 108 do 120 mm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6:
Dotyczy zadania nr 2
7) Pojemność magazynka: od 16 do 17 szt.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
7) Pojemność magazynka: od 16 do 18 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7:
Dotyczy zadania nr 2
8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy magazynki, dwa zwykłe i jeden
powiększony (ze „stopką”)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy zwykłe magazynki

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8:
Dotyczy zadania nr 2
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania
zamka.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignie zwalniania
zamka.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje
modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ w zadaniu nr 2 w poniższym zakresie:
Było:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania
zamka.
Jest:
9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignię zwalniania
zamka.
Część I Zamówienia
Pytanie nr 9:
Prosimy o doprecyzowanie informacji czy wysokość pistoletu dotyczy wysokości
pistoletu bez podpiętego magazynka czy z podpiętym magazynkiem? Jeżeli
wysokość liczona ma być z podpiętym magazynkiem to czy w odniesieniu do pkt 8
parametrów technicznych wysokość powyższego dotyczy broni z magazynkiem
zwykłym (standardowym) czy też z magazynkiem powiększonym (ze stopką)?
Odpowiedź:
Podana wysokość dotyczy jednostki broni ze standardowym wyposażeniem, tj.
pistoletu ze standardowymi przyrządami celowniczymi i standardowym
magazynkiem.
Pytanie nr 10:
Co Zamawiający rozumie przez magazynek zwykły a co przez magazynek
powiększony (ze stopką)?
Odpowiedź:
Magazynek zwykły jest to magazynek standardowy, będący na wyposażeniu danej
jednostki broni. Magazynek powiększony (w zależności od producenta nazywany
także magazynkiem ze stopką) jest to magazynek wyposażony w „stopkę”
zapewniającą stabilniejszy chwyt broni. Zamawiający nie wymaga, by oferował on
zwiększoną pojemność magazynka w stosunku do magazynka standardowego.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
wysokości pistoletu z podpiętym magazynkiem od 120 do 138 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
wyposażenia pistoletu w trzy zwykłe magazynki?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13:
Proszę o doprecyzowanie, co Zmawiający rozumie przez pojęcie „powiększone
dźwignie zwalniania zamka”?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni w powiększoną dźwignię
zwalniania zamka. Powiększona dźwignia zwalniania zamka jest to większa od
standardowej dźwignia zapewniająca łatwiejsze i szybsze „zrzucenie” zamka
pozostającego w tylnym położeniu.
Pytanie nr 14:
Przerywacz jest elementem działającym automatycznie i nie dokonuje się pomiaru sił
na nim występujących. Czy Zamawiający w określeniu parametrów technicznych nie
pomylił siły działania przerywacza z siłą nacisku na język spustowy?
Odpowiedź:
Ujęty w opisie przedmiotu zamówienia przerywacz zgodnie z definicją jest to część
mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej, która po każdym strzale wyłącza
spust, dopóki strzelec ponownie nie zwolni języka spustowego. Przerywacz
zapobiega prowadzeniu strzelania ogniem ciągłym i w niektórych jednostkach broni
jest podstawowym elementem do zmiany wagi spustu, stąd też ujęty w SIWZ
przerywacz z oporem 2 kg. Niektóre jednostki broni do zmiany wagi spustu
wymagają zmiany kurka, bądź całego mechanizmu spustowego. Niemniej jednak
zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni spust o wadze/sile nacisku
2 kg. w trybie SA/ DAO
Pytanie nr 15:
Jakie rodzaje mechanizmu spustowego pistoletu dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza żadnego rodzaju mechanizmu spustowego.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający dopuszcza siły nacisku spustu w odpowiednich trybach działania
SA - od 1,8 kg-do 2,5kg, DA - od 3,8 kg do 4,5 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podany w zapytaniu poziom siły nacisku DA, z
zastrzeżeniem, iż podtrzymuje zawarty w SIWZ poziom nacisku spustu w przypadku
pozostałych mechanizmów spustowych.
Część II Zamówienia
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
pojemności magazynków 15 nb?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18
Co Zamawiający rozumie przez magazynek zwykły, a co przez magazynek
powiększony
(ze stopką)?
Odpowiedź:
Magazynek zwykły jest to magazynek standardowy będący na wyposażeniu danej
jednostki broni. Magazynek powiększony (w zależności od producenta nazywany
także magazynkiem ze stopką) jest to magazynek wyposażony w „stopkę”
zapewniającą stabilniejszy chwyt broni. Zamawiający nie wymaga, by oferował on
zwiększoną pojemność magazynka w stosunku do magazynka standardowego.
Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie
wyposażenia pistoletu w trzy zwykłe magazynki?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20:
Proszę o doprecyzowanie, co Zmawiający rozumie przez pojęcie „powiększone
dźwignie zwalniania zamka”?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni w powiększoną dźwignię
zwalniania zamka. Powiększona dźwignia zwalniania zamka jest to większa od
standardowej dźwignia zapewniająca łatwiejsze i szybsze „zrzucenie” zamka
pozostającego w tylnym położeniu.

Pytanie nr 21:
Przerywacz jest elementem działającym automatycznie i nie dokonuje się pomiaru sił
na nim występujących. Czy Zamawiający w określeniu parametrów technicznych
nie pomylił siły działania przerywacza z siłą nacisku na język spustowy ?
Odpowiedź:
Ujęty w opisie przedmiotu zamówienia przerywacz zgodnie z definicją jest to część
mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej, która po każdym strzale wyłącza
spust, dopóki strzelec ponownie nie zwolni języka spustowego. Przerywacz
zapobiega prowadzeniu strzelania ogniem ciągłym i w niektórych jednostkach broni
jest podstawowym elementem do zmiany wagi spustu, stąd też ujęty w SIWZ
przerywacz z oporem 2 kg. Niektóre jednostki broni do zmiany wagi spustu
wymagają zmiany kurka, bądź całego mechanizmu spustowego. Niemniej jednak
zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni spust o wadze/sile nacisku
2 kg. w trybie SA/ DAO.
Pytanie nr 22:
Jakie rodzaje mechanizmu spustowego pistoletu dopuszcza Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyklucza żadnego rodzaju mechanizmu spustowego.
Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający dopuszcza siły nacisku spustu w odpowiednich trybach działania
SA - od 1,8 kg – do 2,5 kg, DA – od 3,8 kg do 4,5 kg.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podany w zapytaniu poziom siły nacisku DA, z
zastrzeżeniem, iż podtrzymuje zawarty w SIWZ poziom nacisku spustu w przypadku
pozostałych mechanizmów spustowych.
Pytanie nr 24:
Czy termin jaki zostanie wskazany w § 4 ust. 5 Umowy (na wykonanie naprawy
lub wymiany reklamowanego sprzętu) będzie terminem wskazanym w opisie
przedmiotu zamówienia dla Zadania I i Zadania II, a zatem terminem 30-dniowym?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż na wykonanie naprawy lub wymiany reklamowanego
sprzętu został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ i wynosi 30 dni.
Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 1 pkt 1) - 3) Umowy w
taki sposób, aby nadać im następujące brzmienie:
1)
zwłoki z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%
wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu określonego w § 3 ust.1. umowy, nie więcej jednak niż 10 % wartości
Przedmiotu Umowy brutto,

2)
pozostawania w zwłoce względem terminu, o którym mowa § 4 ust.5 umowy
w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego elementu Przedmiotu Umowy
(wyrobu) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości Przedmiotu
Umowy brutto,
3)
pozostawania w zwłoce względem terminu, o którym mowa w § 4 ust.8.
umowy w wysokości w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niż 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto.
Wykonawca wskazuje, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych winna opierać się
na odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Wykonawcy (przez niego
zawinione), a zatem wynikające z jego zwłoki, a nie za każde przekroczenie terminu
wynikające także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (leżących np. po stronie
Zamawiającego) - opóźnienie.
Określenie kary umownej w zryczałtowanej wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki
w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji wydaje się istotnie wygórowane i
niezgodne z rynkowymi zasadami w podobnych umowach, gdzie kara taka naliczana
jest jako ułamek procenta wartości reklamowanego wyrobu.
Istotnym jest ponadto limit kar umownych w ww. wypadkach. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2013 roku, sygn. akt: I CSK 124/13 „żądanie
zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci
uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie
przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę
od umowy, może być potraktowane jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco
wygórowanej”. Jak wskazał Sąd Najwyższy, „wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia
stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci
jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością kary
zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego, a
wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia
od umowy”, przy czym w tym zakresie Sąd uznał, że kara umowna naliczona w
wysokości dwukrotnie wyższej niż kara umowna za odstąpienie od umowy jest karą
wygórowaną. Mając powyższe na uwadze dla określenia limitu kar w punktach a) - c)
Wykonawca przyjął wysokość kary za odstąpienie, określonej w punkcie § 6 ust. 1 lit
d).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26:
Dotyczy Zadania nr 1 – czy Zamawiający dopuszcza pistolet, którego długość lufy
wynosi 96 mm, o ile spełnia wszystkie pozostałe warunki zgodnie z opisem
minimalnych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:
Dotyczy Zadania nr 2 - czy Zamawiający dopuszcza pistolet, którego długość lufy
wynosi 102,5 mm, o ile spełnia wszystkie pozostałe warunki zgodnie z opisem
minimalnych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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