BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/484/2018
Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

Do uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup amunicji i granatów” –
1/>PU/2018/MT

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 2
Dotyczy rozdziału V SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA).
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia
nadając zapisowi:
„Zadanie nr 1 – do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
Zadanie nr 2 - 4 – do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”
Następujące brzmienie:
„Zadania nr 1 – 2 do 210 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
Zadania nr 3 – 4 do 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.” ?
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
- odpowiednie zapisy Rozdziału V otrzymują brzmienie:
„Termin realizacji:
Zadanie nr 1 – do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
Zadanie nr 2 – do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
Zadanie nr 3 – 4 – do 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”
- odpowiednie zapisy pkt. 1 lit. b Rozdziału XIV otrzymują brzmienie:

„Uwaga:
1. Termin dostawy:
Zadanie nr 1 – min. 7 dni kalendarzowych, max. 60 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,
Zadanie nr 2 – min. 7 dni kalendarzowych, max. 90 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,
Zadanie nr 3 - 4 – min. 7 dni kalendarzowych, max. 180 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy.”
Jednocześnie zgodnie z ww. zmiany Zamawiający dokonuje zmiany odpowiednich zapisów
Załącznika nr 1 do SIWZ – zmieniona treść w załączeniu.
Pytanie nr 3
Dotyczy rozdziału XIV SIWZ (Opis kryteriów z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert)
Pytanie nr 2: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów rozdziału XIV punktu 1 lit d („Uwaga”
punkt 1) SWIZ (Kryterium naprawy/wymiany) z:
„1. Termin naprawy/wymiany nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy
niż 30 dni kalendarzowych”
na zapis o brzmieniu:
„1. Termin wymiany nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 90 dni
kalendarzowych”
Jednocześnie Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów rozdziału XIV SWIZ w zakresie
nazwy kryterium oceny ofert - po uwzględnieniu pytania Wykonawcy nazwa ta powinna
brzmieć „Termin wymiany (W)” a nie „Termin naprawy/wymiany (W)”.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ
w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
Odpowiednie zapisy Rozdziału XIV otrzymują brzmienie:
- pkt. 4 tabeli otrzymuje brzmienie:
4.

Termin wymiany (W)
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wg wzoru

- odpowiednie zapisy pkt. d) otrzymują brzmienie:
d) Kryterium Termin wymiany:
W – waga 10% (maksymalnie wykonawca może otrzymać 10 pkt.)
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
W = (najkrótszy termin wymiany spośród złożonych ofert / badany termin wymiany)
x waga kryterium (10)
Uwaga:
1. Termin wymiany nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 90 dni
kalendarzowych
Jednocześnie zgodnie z ww. zmiany Zamawiający dokonuje zmiany odpowiednich zapisów
Załącznika nr 1 do SIWZ – zmieniona treść w załączeniu.

Pytanie nr 4
Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ (PROJEKT UMOWY)
Pytanie nr 3: Wnosimy o nadanie § 4 ust. 5 umowy brzmienia:
„W ramach gwarancji Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego wymieni wadliwe
rzeczy na rzeczy wolne od wad w terminie …….. dni kalendarzowych”.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zamiany treści SIWZ
w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
- §4 pkt. 5 Projektu Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 5. W ramach gwarancji Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego wymieni wadliwe
rzeczy na rzeczy wolne od wad w terminie …….. dni kalendarzowych.”
Pytanie nr 5
Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ zadanie nr 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
amunicja 9mm FMJ)
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści dostawę amunicji charakteryzującej się prędkością
Vo – 366 m/s oraz V4,6m – 362,1 m/s; V22,6m – 348 m/s przy badaniu lufą testową o
długości 102 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę amunicji o ww. parametrach.
Pytanie nr 6
Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ zadanie nr 1 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
amunicja 9mm FMJ)
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści dostawę amunicji charakteryzującej się energią Eo –
537 J; E22,6m – 484 J przy badaniu lufą testową o długości
102 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę amunicji o ww. parametrach.
Pytanie nr 7
Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ zadanie nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5,56
mm nb. pośredni z poc. M-855 /SS-109/ DM11)
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści amunicję pakowaną w opakowanie jednostkowe 50 szt. naboi w wytłoczce z twardej pianki w pudełku kartonowym?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8
Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ zadanie nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5,56
mm nb. pośredni z poc. M-855 /SS-109/ DM11)
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze kartonowe
z oznakowaniem, w którym data produkcji jest zakodowana w numerze partii?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze kartonowe z oznakowaniem, w którym
data produkcji jest zakodowana w numerze partii pod warunkiem pakowania amunicji
w łódkach po 10 szt.
Pytanie nr 9
Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ zadanie nr 4 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA granaty
dziewięcio-hukowo-błyskowe typu NICO lub równoważne)
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4
zmieniając zapisy dotyczące:
średnicy granatu - z „od 39 do 41 mm” na „od 39 do 42 mm”;
wysokości granatu - z „od 110 mm do 114 mm” na „od 110 mm do 132 mm”;
masy korpusu – z „od 290 do 300 g” na „od 290 do 320 g”;
wykreśli zapis dotyczący ilości portów wyziewu bocznego,
a także w miejsce zwrotu „natężenie dźwięku na dystansie 2 m” wprowadzi zapis „natężenie
dźwięku na dystansie 1,22 m” ?
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę granatów
o ww. parametrach.
Pytanie nr 10
Załącznik nr 4 do SIWZ (Zadanie nr 1 – Amunicja 9mm Parabellum) OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:
3. Wymagania taktyczno-techniczne
1) Prędkość dla lufy balistycznej o długości 150mm:
V10- powyżej 360 m/s
V25 – powyżej 345 m/s
2) Energia:
E0 – powyżej 500 J
E25 – powyżej 400 J
Czy Zamawiający dopuści amunicję o następujących parametrach:
1) Prędkość początkowa dla lufy o długości 250 mm
2) Energia
E5 – 510J
Odpowiedź
Zmawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ponadto Zamawiający dokonuje zamian treści SIWZ w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
Odpowiednie zapisy rozdziału XII otrzymują brzmienie:

d) Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 16.02.2018 r. o godz. 11:00.

Zamawiającego

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Powyższe zmiany i odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art.

