
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

DYREKTOR G EN E R A LN Y

Wrocław, dnia W  września 2019 r.

AL-ZP.272-14/19/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń 
przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży 
Granicznej"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania 
dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1
„W opisie przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 5d -  lekki kombinezon pirotechniczny, w pkt 6, Zamawiający 
zawarł wymóg, aby ochrona przeciwodłamkowa (V50) zgodnie z normą NATO STANAG 2920 w obszarze: 
kamizelka przód -  wynosiła V50=600m/s.
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie kamizelki która będzie zapewniać ochronę przeciwodłamkową 
w obszarze klatki piersiowej oraz kołnierza na poziomie V50 =580 m/s?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ochronę przeciwodłamkowa w obszarze klatki piersiowej i kołnierza na poziomie 
minimum V50 = 580m/s. Tym samym, wiersz 1 w tabeli z pkt 6. Załącznika nr 5d do SIWZ otrzymuje 
brzmienie: ..1. Kamizelka przód / V50=580 m/s.”

Pytanie nr 2
„Proszę o podanie koloru lekkiego kombinezonu pirotechnicznego. W ofercie naszego dostawy dostępne są 
następujące kolory: czarny, oliwkowy, pustynny.”

Odpowiedź:
Zamawiający dokona wyboru kolom po wyborze oferty najkorzystniejszei na podstawie kolorystyki 
zaproponowanej przez wybranego Wykonawcę.

Pytanie nr 3
„W opisie przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 5d -  lekki kombinezon pirotechniczny, Zamawiający, w pkt 3 
zawarł wymóg odnośnie rozmiaru kombinezonu, tj. wzrost 173-188 cm oraz waga 68-110 kg.
W ofercie naszego dostawy istnieje możliwość dokładniejszego doboru kombinezonu do operatora zgodnie 
z poniższą tabelą rozmiarów-wzrostową:__________ __________________________________________________

Rozmiar
Obwód talii W  
Obwód klatki piersiowej

Wzrost (H) i długość nogawki (1)
Niski
H: 160-170 cm

Średni
H: 170- Wysoki 

H: 180-190 cm 
I: 83-90cm

C I: 67-75 cm 180cm 
I: 75-83cm

S (mały)
W: 74 - 84cm 
C :81- 107cm Mały niski Mały średni Mały wysoki

M (średni) W: 84 - 94 cm 
C :81 - 107cm Średni niski Średni średni Średni wysoki

L (duży) W: 94 -  404 cm 
C: 107-122cm Duży niski Duzy średni Duży wysoki

Zwracam się zatem o doprecyzowanie informacji, który z podanych rozmiarów, najlepiej odpowiadałby 
wymaganiom użytkownika.”

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis niezmieniony.



Pytanie nr 4
„W rozdziale VII SIWZ -  wymagania dotyczące wadium, Zmawiający zawarł wymógł że Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3% wartości zamówienia dla każdej części osobno. 
Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o dokładne określenie wysokości wadium dla każdego zadania, 
gdyż w przypadku złożenia ofert przez kilku Wykonawców na to samo zadanie, wysokości wadium przez nich 
złożonych będą się różnić i wynikać z wartości złożonych ofert.”

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis dotyczący wadium. Rozdział VII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1) dla części 1 -  14.000 zł
2) dla części 2 — 2.000 zł
3) dla części 3 -  1.000 zł
4) dla części 4 — 2.000 zł
5) dla części 5 -  2.000 zł.”

Jednocześnie, zapis zostanie dodany do ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 5
„Dotyczy zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia, Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 1, 
podpunkt 4).
Czy Zamawiający uwzględni w tym wymaganiu specyfikę ceramiki balistycznej, która nie może być wystawiana 
na uderzenia mechaniczne bez ryzyka mikropęknięć, a w efekcie osłabienia konstrukcji i właściwości ochrony 
balistycznej ? Wnioskujemy o dodanie do opisu, że wymagania nie dotyczy uderzeń wynikających 
z niewłaściwego użytkowania tarczy oraz zdarzeń losowych w wyniku których tarcza wystawiona by była na 
uderzenia mechaniczne.
Uzasadnienie. Ze względu na zdefiniowane w SIWZ wymagania odporności balistycznej konieczne jest 
zastosowanie ceramiki. Cechą charakterystyczną dla ceramiki jest, podatność na mikropęknięcia pod wpływem 
gwałtownych uderzeń, co może mieć wpływ na pogorszenie właściwości balistycznych. Jest to cecha 
powszechnie znana producentom i użytkownikom ceramiki balistycznej dlatego uważamy za uzasadnione 
wprowadzenie ww. zapisu.”

Odpowiedź:
Zamawiający w zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia. Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 1, 
podpunkt 4) dodaje zapis: ..Wymóg nie dotyczy uderzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania tarczy oraz 
zdarzeń losowych. Zamawiający zastrzega jednak, że ze względu na charakter użytkowania tarcza musi być 
odporna na uszkodzenia wynikające np. z konieczności przejścia przez ciasne pomieszczenia lub przewozu 
tarczy w części ładunkowej pojazdu.”

Pytanie nr 6
„Dotyczy zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia, Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 2, 
podpunkt 1 .b).
Czy Zamawiający uzna tarczę o płaskim płacie wykonaną z ceramiki za spełniającą wymaganie konstrukcji 
minimalizującej powstawania rykoszetów ?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 7
„Dotyczy zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia, Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 2, 
podpunkt l.c).
Czy Zamawiający dopuszcza by tarcza balistyczna składała się z dwóch warstw materiałów balistycznych: 
twardej - ceramiki oraz miękkiej -  np. PE lub aramid?
Uzasadnienie. W przypadku tarcz z ceramiki balistycznej jest to typowe rozwiązanie, w którym warstwa 
ceramiki balistycznej odpowiada za rozbicie pocisku a warstwa balistyki miękkiej zatrzymuje powstałe w 
efekcie odłamki pocisku. W przypadku pozostawienia wymagania bez zmian wnioskujemy o wskazanie 
technologii, która spełnia opisane w SIWZ wymagania odporności balistycznej.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie dwóch warstw materiałów balistycznych: twardej — ceramiki oraz miękkiej -  PE
lub aramidu.



Pytanie nr 8
„Dotyczy zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia, Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 2, 
podpunkt l.c).
Czy Zamawiający dopuści również rozwiązanie oparte na płacie z ceramiki składający się z małych elementów 
materiału balistycznego, o ile wszystkie pozostałe parametry ochrony balistycznej zostaną zachowane ? 
Uzasadnienie: Rozwiązanie polegające na zastosowaniu małych elementów materiału balistycznego nie wpływa 
negatywnie na inne parametry użytkowe i ochronne, a pozwala utrzymać założony poziom ochrony w przypadku 
wielu strzałów do płata tarczy (multi-hit). W przypadku tarcz z ceramiki monolitycznej każdy strzał generuje 
mikropęknięcia w całym płacie tarczy, w związku z czym z każdym kolejnym strzałem, obniżają się właściwości 
ochronne całego jednolitego płata ceramiki co w efekcie uniemożliwia utrzymanie stałego parametru ochrony 
balistycznej i bezpieczeństwa użytkownika dla wielu strzałów (multi hit). Uważamy, że pozostawienie zapisu 
SIWZ w obecnej postaci, obarcza postępowanie wadą, która po złożeniu ofert może być niemożliwa do 
usunięcia.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W związku z powyższym, z pkt 2 zał. nr 5c do SIWZ 
usuwa się podpunkt l.c).

Pytanie nr 9
„Dotyczy zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia, Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 4 
(Odporność balistyczna).
Czy Zamawiający uzupełni OPZ o metodę badania odporności balistycznej.
Uzasadnienie: Aktualnie w SIWZ nie zdefiniowano sposobu przeprowadzenia badań balistycznych w związku 
z czym nie ma możliwości przeprowadzenia tych badań i przeprowadzenia procedury uzyskania deklaracji 
zgodności OiB.”

Odpowiedź:
Zamawiający w zał. nr 5c do SIWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia. Kuloodporna tarcza balistyczna punkt 4 
(Odporność balistyczna-), dodaje następujący zapis:
„Warunki ostrzału
Dwie tarcze do badań balistycznych:

jedną tarcze ostrzelać pociskami amunicji 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS 
drugą tarczę ostrzelać pociskami amunicji 5,56x45 mm z pociskiem SS109 

Płat tarczy:
dla każdego rodzaju pocisku płat tarczy należy ostrzelać w temperaturach skrajnych -30° C i +50° C 

(po 3 strzały dla każdej temperatury, odległość między poszczególnymi punktami ostrzału wynosi 120 mm).
po wykonaniu pierwszego ostrzału do tarczy schłodzonej do temp. -30° C należy ją pozostawić w temp. 

otoczenia na 24 h. Po tym czasie tarczę ogrzać do temp. +50° C i wykonać drugi ostrzał tym samym rodzajem 
amunicji.
Wizjer szklany:

dla każdego rodzaju pocisku wizjer należy ostrzelać w temperaturze -30° C (1 strzał).
• wizjer nie może generować odłamków wtórnych
Czas wymrażania i ogrzewania 3 h.

Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 50 mm od brzegu płata tarczy oraz otworów 
technologicznych.”

Pytanie nr 10
„Czy Zamawiający uzna tarczę balistyczną zgodną z załączoną specyfikacją za spełniającą warunki tego 
postępowania tj AL-ZP.272-14/19/ZP/PN. Załączona specyfikacja spełnia wymagania zeszłorocznego 
postępowania przeprowadzonego przez KGSG tj. 19/BF/BTiZ/18.”

Odpowiedź:
Zaoferowane produkty powinny spełniać wymogi Zamawiającego, określone w SIWZ oraz załącznikach. 
Zamawiający dokonuje oceny złożonych w postępowaniu ofert po ich otwarciu.

Pytanie nr 11
„Działając na podstawie art. 8 oraz 96 ustawy -  Prawo zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem 
o udostępnienie nam protokołu z w/w postępowania przetargowego w zakresie wartości szacunkowej 
zamówienia.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada protokołu postępowania wypełnionego w zakresie wartości szacunkowej zamówienia.
Zgodnie z wzorem protokołu DRUK ZP-PN. stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju



z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 
1128). dopuszczalne jest wypełnienie protokołu w przedmiotowym zakresie po otwarciu ofert.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe pismo nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Zgodnie z art. 12a ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


