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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 -  w odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego opublikowanej dniu 
16.09.2019 r. na pytania do postępowania:

Pytanie 1
„Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologiczne pozwalające 
na pozostawienie sondy w zadanym położeniu bez udziału elektronicznej blokady”.
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z oryginalnego wymogu elektronicznej artykulacji 
końcówki sondy, w tym aktywne utrzymywanie jej pozycji (tzw. blokada elektroniczna), obniżając przez to 
znacznie jakość i bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Elektroniczne sterowanie końcówką sondy umożliwia 
kontrolę siły z jaką jest ona wyginana (czego nie oferuje artykulacja mechaniczna). Zapobiega to zerwaniu 
cięgien i trwałemu uszkodzeniu systemu sterowania w sytuacji braku miejsca w badanym obiekcie. Precyzyjna 
kontrola siły, ustawiona przez producenta, zapobiega większości uszkodzeń i znacznie wydłuża czas eksploatacji 
sprzętu, co było prawdopodobnie powodem umieszczenia takiego wymogu w oryginalnej specyfikacji podanej 
przez Zamawiającego, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z tego typu systemami. 
Zaakceptowanie rozwiązania mechanicznego powoduje dopuszczenie rozwiązań tańszych w produkcji, ale 
znacznie droższych, dla przyszłego użytkownika, w eksploatacji z powodu uszkodzeń mechanicznych i kosztów 
przyszłych napraw, narażając przez to interes Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z oryginalnego wymogu artykulacji sondy, a jedynie dopuszcza inne rozwiązania 
techniczne, które spełnia wymagania dotyczące zablokowania położenia sondy z możliwością automatycznego 
powrotu do pozycji wyprostowanej.

Pytanie 2
„Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: „Zamawiający dopuszcza sondę bez wymiennych obiektywów, 
przy założeniu, że wymiana soczewki zapewni wymagane pole i kierunek widzenia”.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez dopuszczenie sondy bez wymiennych obiektywów, ale 
z wymienną soczewką? Według naszej wiedzy odpowiedź ta wydaje się być wewnętrznie sprzeczna.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “soczewka”? Wymienne obiektywy są de facto 
“soczewkami” umieszczanymi na kamerze, pozwalając dostosować jej parametry optyczne do potrzeb. 
Czy Zamawiający faktycznie rezygnuje z takiej możliwości? Nawet jeśli Zamawiający nie podaje obecnie 
konieczności dostarczenia żadnych obiektywów/ soczewek, jak rozumiemy chce zapewnić sobie taką możliwość 
w przyszłości poprzez ewentualne ich dokupienie? Rezygnacja z tego wymogu ogranicza możliwość 
dostosowania parametrów optycznych do wymagań Użytkownika.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych obiektywu, przy założeniu że 
parametry wskazane w SIWZ zostaną spełnione. Poprzez soczewkę Zamawiający rozumie rozwiązanie 
techniczne polegające na umieszczeniu kamery zintegrowanej z urządzeniem gdzie soczewka jest końcowym
elementem zestawu pozwalającym po ewentualnej wymianie zmienić parametry optyczne urządzenia.



Ponadto:
Pytanie 3
„Punkt 8e) [załącznik nr 5e do SIWZ] opisu przedmiotu zamówienia brzmi: “Odporność mechaniczna 
i środowiskowa obudowy urządzenia spełniająca standardy IP65 lub równoważna zapewniająca ochronę 
pyłoszczelną i ochronę przed wodą”. Standard IP65 jest powszechnie znanym i stosowanym oznaczeniem 
stopnia ochrony, w tym przypadku:
Pierwsza cyfra charakterystyczna: 6 - ochrona pyłoszczelną
Druga cyfra charakterystyczna: 5 - ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony 
Mając na uwadze powyższe prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zapis: “lub równoważna 
zapewniająca ochronę pyłoszczelną i ochronę przed wodą”.
Prosimy o dokładne podanie standardów, norm etc. które są równoważne, zdaniem Zamawiającego, 
w powyższym zapisie z IP65, ewentualnie, jeśli nie występują, wykreślenie wyrażenia: “lub równoważna 
zapewniająca ochronę pyłoszczelną i ochronę przed wodą” i pozostawienie wymogu: “Odporność mechaniczna 
i środowiskowa obudowy urządzenia spełniająca standardy EP65”.”

Odpowiedź:
Poprzez użycie zwrotu „lub równoważna” Zamawiający bierze pod uwagę pojawienie się lub zastosowanie 
innych stopni ochrony spełniających jednak co najmniej wymagania dla normy IP65.

Pytanie 4
„W rozdziale IV SIWZ -  termin wykonania zamówienia widnieje termin 10 grudnia 2019.
Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30 grudnia 2019 r lub tez wydłużenie 
terminu dostawy o możliwie jak najdłuższy okres.
Biorąc pod uwagę dość krótki termin realizacji dostawy jak pozostanie od momentu podpisania umowy do 
wskazanego terminu realizacji, oraz wydłużony cykl produkcyjny związany z nadmiarem zamówień do realizacji 
pod koniec roku u naszych dostawców zagranicznych, wnosimy o przychylenie się do naszego wniosku.”

Odpowiedź:
Ze względu na konieczność wykorzystania przez Zamawiającego przyznanych na realizację zamówienia 
środków finansowych do końca roku 2019 oraz konieczność zapłaty za zrealizowane zadanie do końca 
bieżącego roku. Zamawiający pozostawia termin wykonania zamówienia bez zmian.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego.


