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                                                                                     Warszawa, dnia 15.09.2020 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 

 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu  

nr WP/122/2020 na usługę serwisowania i kalibracji przyrządów do kontroli dopasowania 

masek przeciwgazowych – PORTACOUNT PRO MODEL 8030 na lata 2020 – 2022, numer 

postępowania: WP/122/2020, wpłynął  wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu. 

Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień: 

WNIOSEK NR 1: 

Pytanie nr 1: „W §3 ust. 1 we wzorze umowy Zamawiający zakłada, iż miejscem wykonania 

przedmiotu umowy będzie siedziba Wykonawcy. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przedmiotu umowy w siedzibie 

zagranicznego Podwykonawcy (w autoryzowanym serwisie Producenta przyrządów 

PortaCount Pro model 8030 w Anglii)?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przedmiotu umowy  

w siedzibie zagranicznego podwykonawcy i dokona stosownej zmiany treści Warunków 

Przetargu. 

Pytanie nr 2: „W §1 ust. 5 Zamawiający wymaga, aby ,,Serwisowanie, kalibracja i inne 

czynności przywracające parametry użytkowe przyrządu do kontroli dopasowanie masek 

przeciwgazowych PortaCount Pro model 8030" były wykonywane przez akredytowane 

laboratorium pomiarowe, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymogami 

normy PN-EN ISO/IEC 17025'2005. W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy Certyfikat 

akredytacji wystawiony dla firmy ………………….. potwierdza, że laboratorium firmy ……. 

otrzymało akredytację zgodnie z międzynarodowym standardem ISO/IEC 17025:2017 i spełnia 

wymagania stawiane laboratoriom testującym i kalibrującym urządzenia. Szczegółowy zakres 

akredytacji dotyczy jednak tylko kalibracji pewnej grupy urządzeń (głównie anemometrów) 

a nie obejmuje kalibracji liczników cząstek. Przyrządu PortaCount Pro będącego 
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wyspecjalizowaną formą licznika cząstek akredytacja ta nie obejmuje. Czy Zamawiający uzna 

załączony certyfikat za wystarczający? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postepowania nie ma możliwości 

dokonywania oceny dokumentów, które potencjalni Wykonawcy złożą w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający podtrzymuje wymaganie złożenia 

wraz z ofertą świadectwa wzorcowania i kalibracji wydane przez akredytowane laboratorium 

zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 5 Warunków Przetargu. 

Pytanie nr 3: „Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia ppkt, 1.3 Wykonawca wymaga 

zapewnienia pełnej usługi logistyczno-transportowej urządzeń na trasie Użytkownik-

Wykonawca-Użytkownik. Czy Zamawiający zezwala, aby transport odbywał się za 

pośrednictwem firm kurierskich w taki sposób, że odbiory oraz dostawy będą realizowane przez 

kuriera z wybranej firmy kurierskiej, a nie przez Przedstawiciela Wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę  

i dokona stosownej zmiany treści Warunków Przetargu. 
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Pytanie nr 4: „Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia ppkt.2.l Wykonawca ma 60 dni na 

realizację usługi serwisowej. Prosimy o doprecyzowanie, który moment Zamawiający uznaje 

za zakończenie usługi serwisowej? Czy momentem zakończenia usługi jest sporządzenie przez 

Użytkownika i Wykonawcę ,,Protokołu odbioru usługi", czy raczej tym momentem jest 

dostarczenie ,,Protokołu odbioru usługi" do Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że za moment zakończenia usługi uznaje się 

sporządzenie  „protokołu odbioru usługi”. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści 

Warunków Przetargu.  

Pytanie nr 5: „Zgodnie z §3 ust. 6 Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru urządzenia od 

Użytkownika w ciągu 10 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Ze względu na 

konieczność ustalenia kwestii logistycznych oraz dokonania wyceny transportu prosimy 

 o doprecyzowanie, czy na jednym zleceniu Zamawiający zamierza umieszczać jednorazowo 

wszystkie przewidziane do kalibracji w danym roku przyrządy czy też Zamawiający zamierza 

zgłaszać je partiami bądź pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że odebranie sprzętu przez Wykonawcę do wykonania 

serwisu i kalibracji nastąpi w terminie wcześniej ustalonym pomiędzy Wykonawcą  

a użytkownikami urządzeń. Zamawiający nie będzie zgłaszał urządzeń za pomocą zlecenia. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Warunków Przetargu.  

Pytanie nr 6: „Z naszych dotychczasowych doświadczeń w zakresie logistki związanej  

z odbieraniem i dostarczaniem przyrządów do jednostek wojskowych wynika, iż nie zawsze 

obowiązki służbowe pozwalają Użytkownikom na wydanie urządzenia w wyznaczonym 

terminie. Często zdarza się, że Użytkownik przebywa poza jednostką (np. na poligonie)  

a podczas jego nieobecności trudno jest o zastępcę, który mógłby wydać przyrząd do serwisu. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu na odbiór przyrządów 

od Użytkowników do 21 dni”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na odbiór 

przyrządów od Użytkowników. Wydłużenie terminu na odbiór przyrządów może znacząco 

wydłużyć czas realizacji usługi.  

Pytanie nr 7: „W Opisie Przedmiotu Zamówienia ppkt. I.2 w ramach standardowego pakietu 

logistycznego Zamawiający wymaga dostarczenia ,,15m rurki z PCV śr. zewn.3l75'o śr. wewn. 

Il8" (2x5Om)" Prosimy o doprecyzowanie o jakiej długości rurka z PCV ma być dostarczona: 

o długości 15 metrów czy o długości 100 metrów (2x5Om)”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wymaga rurki o długości 15 m. Zamawiający dokona 

stosownej zmiany treści Warunków Przetargu. 
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Pytanie nr 8: „Przyrządy, które mają zostać objęte usługą serwisową nie są urządzeniami 

nowymi. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, iż niektóre z przyrządów z biegiem 

czasu będą wymagać naprawy. Najczęściej do stwierdzenia uszkodzeń dochodzi w trakcie 

standardowego serwisu czyszczenia i kalibracji. W takim wypadku wymagane jest podjęcie 

przez Zamawiającego (Użytkownika) decyzji odnośnie jego naprawy i akceptacji kosztów tej 

usługi w trakcie pobytu urządzenia w laboratorium w Anglii. Cały proces powoduje też 

wydłużenie czasu niezbędnego do realizacji usługi. Prosimy o doprecyzowanie zakresu 

procedury postępowania z przyrządami, w których podczas kalibracji zostaną !\wykryte usterki 

wymagające naprawy dodatkowo płatnej”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

standardowego serwisu czyszczenia i kalibracji przyrządów PortaCount model 8030. 

Zamawiający nie wyraża zgody na naprawę urządzeń. 

Pytanie nr 9: „Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach zlecenia będzie wystawiana jedna faktura 

na wszystkie serwisowane urządzenia czy dla każdego serwisowanego urządzenia będzie 

musiała zostać wystawiona  osobna faktura”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza faktury częściowe, jedną zbiorczą fakturę za każdą 

wysłaną partię urządzeń.   

Pytanie nr 10: „Kalibrowane w ramach umowy miałyby być urządzenia używane od 5 do 7 lat, 

dla których skończył się standardowy okres gwarancyjny. W przypadku kalibracji urządzeń 

pogwarancyjnych producent udziela typowo 3-miesięcznej gwarancji i to wyłącznie na 

czynności wykonywane podczas tej procedury. Zamawiający określił wymagany okres 

gwarancji na 24 miesiące co uniemożliwia złożenie oferty zgodnej ze standardami producenta. 

Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie terminu gwarancji na usługę kalibracji do 3 

miesięcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie terminu gwarancji i dokona 

stosownej zmiany treści Warunków Przetargu. 

Pytanie nr 11: „Zgodnie z Warunkami Przetargowymi Rozdział II pkt,1 Wykonawca ma 

wykonać zamówienie w ciągu 60 od dnia odbioru przyrządu od Użytkownika, a w roku 

bieżącym do dnia 30.11.2020.W związku z tym zapisem po stronie Wykonawcy zachodzi obawa, 

że w przypadku opóźnień w zawarciu umowy czas na realizację tegorocznego zobowiązania 

ostatecznie okaże się krótszy niż 60 dni i uniemożliwi terminowe wykonanie zamówienia. Czy 

Zamawiający zgodzi się na utrzymanie wymogu 60 dni na realizację tegorocznego zlecenia, bez 

wskazywania ostatecznego terminu realizacji usługi”? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania umowy. Dzień 

30.11.2020 r. jest ostatecznym terminem realizacji usługi w roku 2020. 

Pytanie nr 12: „We wzorze umowy §6 ust. 2 wpisany został wymóg, aby ,,Protokół odbioru 

usługi" został dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty jego 

podpisania. Ponieważ Wykonawca planuje dostawy realizować za pośrednictwem firmy 

kurierskiej w większości przypadków czas potrzebny na odzyskanie podpisanego protokołu od 

Użytkownika może uniemożliwić przekazanie wymaganych dokumentów do Zabawiającego  

w terminie 5 dni. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostarczenia dokumentów 

do 14 dni?” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów do 

Zamawiającego i dokona stosownej zmiany treści Warunków Przetargu.  

Pytanie nr 13: „Czy w razie opóźnień wynikających z zaistnienia udokumentowanych zdarzeń 

związanych z pandemią COVID-19 (np. czasowego zamknięcia laboratorium kalibrującego  

w wyniku kwarantanny, zamknięcia granic), przypadki takie będą uznawane przez 

Zamawiającego jako działania siły wyższej?” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  uznanie opóźnień z powodu Covid – 19 jako 

działania siły wyższej. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie 

terminów wykonania usługi.  

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał zmiany treści  

Warunków Przetargu.   

 

 

 

 

     KOMENDANT 

 

 /-/  wz. płk Andrzej MAGIERA 

 


