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Wrocław, 20 marca 2020r. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

przetargu nieograniczonego nr MAT/44/U/2020  

pt.: 

DOSTAWA MENAŻEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 

Dotyczy: udzielnie wyjaśnień w zakresie przesłanych pytań przez Wykonawców w 

postępowaniu  na dostawę menażek ze stali nierdzewnej.  

 

1. Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła 

treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:  

 

Pytanie 1: 

W związku z warunkiem koniecznym zawartym w punkcie 5.2 SIWZ, iż o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, którzy wykonali co najmniej jedną 

dostawę produktów tożsamych rodzajowo, dla części 1 i części 2, zwracam się z 

pytaniem: 

W jakim okresie winno nastąpić wykonanie warunku stawianemu w SIWZ? Czy 

dostawy mają dotyczyć ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia postępowania, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w czasie prowadzenia tej 

działalności, czy chodzi o co najmniej jedną dostawą, kiedykolwiek?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6 ust. 6.4 SIWZ Wykonawca na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu składa: wykaz dostaw wykonanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

(potwierdzający warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt.5.2. SIWZ), w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 

Pytanie 2: 

Z uwagi na dużą ilość zamawianych " Menażek ze stali nierdzewnej" czy istnieje 

możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 15.12.2020.? Jak 

Zamawiający lub Przedstawiciel RPW będzie przeprowadzał proces nadzorowania 

wyrobu ( menażki) w przypadku gdy poddostawca pochodził będzie z kraju nie 

należącego do NATO lub z kraju z którym Polska nie podpisała porozumienia 

MoU? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zmianę terminu dostawy do 20 listopada 2020 r. 

Proces nadzorowania jakości realizowany jest na podstawie zidentyfikowanego 

ryzyka. Prowadzony może być niezależnie od państwa, gdzie znajduje się  
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podwykonawca. W przedmiotowym przypadku wykonawca, zgodnie z zapisami 

klauzuli jakościowej ma obowiązek uzgodnić z RPW i przenieść do umowy  

z podwykonawcami wszystkie wymagania dotyczące zapewnienia jakości 

wynikające z umowy, które umożliwią realizację procesu nadzorowania jakości. Nie 

ma znaczenia kraj, z którego pochodzi podwykonawca. Jeżeli z analizy ryzyka 

będzie wynikała konieczność realizacji nadzorowania jakości w siedzibie 

podwykonawcy to wówczas przedstawiciel RPW zostanie tam oddelegowany.  

Ponadto, zgodnie z wymaganiami sojuszniczej publikacji zapewnienia jakości 

AQAP Wykonawca ma obowiązek nadzorować swoich podwykonawców oraz 

zapewnić zgodność przedmiotu umowy z wszystkimi jej wymaganiami. 

Jednocześnie informuję, że planując dostawy SpW należy wziąć pod uwagę obecną 

sytuację epidemiczną. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający przewiduje płatność cząstkową dla Dostawcy po zrealizowaniu 

części 1, w przypadku gdy Dostawca złoży ofertę na dwie części postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z treścią wzoru umowy § 3 Miejsce i termin wykonania 

umowy ust. 6: „(…)dopuszcza możliwość realizacji umowy partiami. Przez użyte w 

dalszej części umowy określenie „dostawa” należy rozumieć dostarczenie przez 

Wykonawcę do magazynu Odbiorcy określonej partii wyrobów.”.  

W związku z powyższym każda z dostarczonych partii towaru może opłacona 

oddzielnie na podstawie faktury opiewającej na ilość tożsamą z dostarczoną partią 

towaru.  

 

Pytanie 4: 

W związku z faktem, iż: 

- menażka nie jest produktem ustawowo zaklasyfikowanym jako produkt ważny dla 

Obronności i Bezpieczeństwa (OiB) 

- postępowanie o zamówienie publiczne nie jest prowadzone w trybie Art.131a pzp 

- menażka jest produktem ogólnodostępnym na rynku, a co najważniejsze jest 

produktem niezłożonym o prostej budowie i nieskomplikowanym,   którego 

poprawność i skuteczność sprawdzenia i weryfikacji wykonania nie wymaga ani 

specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych urządzeń, poza suwmiarką i nożem 

wieloostrzowym do wykonania siatki nacięć powłoki lakierniczej 

- zgodnie z AQAP 2131 wyd C w 1 przedstawiciel RPW nie bada osobiście 

poprawności wykonania menażki zgodnie z normą obronną, a jedynie może 

uczestniczyć podczas prac badawczych lub w nich uczestniczy, a następnie jedynie 

opiniuje na podstawie dostarczonych wyników badań z uznanego laboratorium i 

stwierdza poprawność wykonania menażek. AQAP 2131 czyli Wymagania NATO 

Dotyczące Zapewnienia Jakości Przy Kontroli Końcowej, dotyczy jedynie 

zapewnienia jakości kontroli końcowej a nie produkcji . A więc nie dotyczy 

kontroli projektowania i produkcji, a tylko kontroli na końcu łańcucha 

produkcyjnego i dystrybucyjnego na podstawie dostarczonych wyników badań.  

- przedstawiciel RPW jak też RPW nie podlega kompetencyjnie komendantowi 4 

RBLOG 

- przedstawiciel RPW jak też RPW nie będzie stroną umowy, a więc nie będzie 

mógł podejmować samodzielnych i suwerennych decyzji co do interpretacji 

niejasnych zapisów umowy, a więc to komendant 4 RBLOG będzie musiał 

interpretować te zapisy 
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- zgodnie z §4 pkt  8 wzoru umowy, w którym Zamawiający zastrzega sobie prawo, 

iż odbioru jakościowego i ilościowego wyrobu zgodnie z wytycznymi   zawartymi 

w załączniku nr 4 w miejscu dostawy, dokonuje Komisja wyznaczona przez 

Kierownika Odbiorcy/Zamawiającego  

 

Wnosimy o odstąpienie i wykreślenie przez Zamawiającego Klauzuli jakościowej 

nr 1/4RBLog/2020 ze wzoru umowy, oraz obowiązku nadzoru odbioru 

jakościowego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wymaganego 

zgodnie z wytycznymi zawartych w Decyzjach nr: 

1) 67/MON z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie funkcjonowania w resorcie ON 

systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych 

2) 427/MON z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zasad 

funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązku 

zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu 

wojskowego i centralnego organu logistycznego oraz Wojskowego Centrum 

Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów 

obronnych 

3) 447/MON z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie 

ON procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów 

obronnych, oraz zapisów o odbiorach jakościowych zawartych we wzorze 

umowy oraz wykreślenie punktu 1 Załącznika nr 4, oraz punktów 1-5 §4 wzoru 

umowy Odbioru jakościowego może dokonać sam Zamawiający lub komisja 

wymieniona w §4 pkt  8 wzoru umowy , która to i tak jest zobowiązana do 

przeprowadzenia odbioru jakościowego oprócz ilościowego, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań z uznanego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego laboratorium. Oczywiście wydaje się nielogiczne , aby 

komisja Zamawiającego dokonywała powtórnego odbioru po odbiorze RPW, 

bo przecież badane menażki po badaniach nigdy nie trafią do Zamawiającego, 

gdyż po badaniach nie nadają się do użytku (będą podczas badań zniszczone), 

a tym samym nie istnieje moment w czasie pomiędzy dwoma odbiorami. 

Przykład z roku 2018 pokazał, iż 7 RPW, który nie podlega kompetencyjnie 

komendantowi 4 RBLOG, bez podania żadnej przyczyny może odmówić 

podpisania protokołu odbioru, pomimo spełnienia wszystkich warunków 

zapisanych w umowie, co potwierdziły powtórzone badania,  co notabene 

będzie wkrótce rozpatrywane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. 

Pytanie 5: 

W związku z rozbieżnymi zapisami zawartymi w SIWZ i załącznikach do wzoru 

umowy, mówiącymi z jednej strony o konieczności odbiorów przez RPW wg 

AQAP2131, a z drugiej strony zapisami załącznika nr 3, a zwłaszcza punktu 8 

wymagań dodatkowych, mówiącego, że „produkcja menażek …podlega 

kontroli… w zakresie materiałów, technologii produkcji i jakości gotowego 

wyrobu…”, co jednoznacznie wskazuje na AQAP2110 (Wymagania NATO 

Dotyczące Zapewnienia Jakości w Projektowaniu, Pracach Rozwojowych i 

Produkcji)  jest oczywiście jest w sprzeczności z zapisami wzoru umowy o 

AQAP 2131. 

Wnosimy o zmianę i wykreślenie punktu 8 Wymagań dodatkowych załącznika 

nr 3 do wzoru umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5: 

Zgodnie z Decyzją nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 

2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których 
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przedmiotem jest sprzęt wojskowy zamawiający na prawo żądać odbioru sprzętu 

przez przedstawiciela rejonowego przedstawicielstwa wojskowego.  

Ponadto należy zaznaczyć, że cytowane powyżej decyzje są nieobowiązujące. 

 

Pytanie 6: 

W związku z późniejszym, niż w latach ubiegłych ogłoszeniem niniejszego 

postępowania, prosimy o zmianę terminu realizacji o 1 miesiąc do dnia 30 

listopada 2020, która pozwoli na terminową realizację bez konieczności 

naliczania kar umownych. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zmianę terminu dostawy do 20 listopada 2020 r. 

 

Pytanie 7: 

Z uwagi na zapisy normy obronnej NO-73-A200, a zwłaszcza zapisu tablicy 5, o 

wielkości próbki jaką należy poddać badaniom sprawdzającym, które to są 

badaniami zniszczeniowymi, a tym przypadki jest to ilość 315 sztuk menażek, 

które podczas badań ulegną zniszczeniu, szczególnie podczas badania trwałości 

i poprawności przylegania powłoki lakierniczej, co znacznie podwyższa 

oferowaną cenę w postępowaniu,: 

Wnosimy o zmianę ilości menażek które należy poddać badaniom, a w 

rezultacie je zniszczyć do ilości nie przekraczającej 20 sztuk.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości. Badania sprawdzające należy 

wykonać zgodnie z zapisami normy obronnej NO-73-A200.  

 

Pytanie 8: 

Z uwagi na zapisy normy obronnej NO-73-A200, a zwłaszcza zapisu tablicy 4 i 

punktów 1 do 8 regulujących czynności podejmowanych w ramach badań, oraz 

w związku iż czynności te jako nieskomplikowane nie wymagają żadnych 

badań. Prosimy o wyjaśnienie, jakie istotne i obiektywne potrzeby 

zamawiającego zmuszają aby wykonawca był zobowiązany do przeprowadzania 

w laboratorium badań, które przeprowadzić można bezkosztowo przez Komisję 

Zamawiającego, która to i tak musi dokonać oceny jakości?  

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobligowany do spełniana wymagań zawartych w normie 

obronnej NO-73-A200 oraz AQAP 2131 wydanie C, wersja 1 (wymagania 

NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań). 
 

Pytanie 9: 

Zamawiający w latach ubiegłych, żądał, aby wraz ofertą dostarczyć wzór 

menażki, a w bieżącym postępowaniu odstąpił od tego żądania. W 

prowadzonym  w roku bieżącym przez 4 RBLog postępowaniu na dostawę 

manierek z tworzywa sztucznego, Zamawiający konsekwentnie do lat ubiegłych 

żąda dostarczenia wraz ofertą wzoru manierki. Ponadto wg Normy Obronnej 

menażka musi być wykonana ze stali nierdzewnej o europejskim oznaczeniu 

normy X5CrNi 18-10, która to stal jest trudno osiągalna poza Europą, gdyż inne 

normy (np. amerykańska AISI) dla tzw. Stali nierdzewnej AISI 304 zakładają 

minimalne składniki stopowe w innych zakresach procentowych niż EN-PN.   

Czy Zamawiający będzie mieć pewność, że najwyżej oceniona i wybrana oferta 

będzie spełniać wymagania zawarte w SIWZ przez potencjalnego oferenta już 
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na etapie przed podpisaniem umowy i przed ich dostarczeniem i postępowanie 

będzie musiało być unieważnione lub powtórzone ?  

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopisanie o konieczności dostarczenia w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od wezwania przez Zamawiającego do 

a)dostarczenia wzoru menażki na potwierdzenie spełnienia wymagań 

Zamawiającego, oraz  

b)aktualnego atestu PZH lub dokumentu równoważnego uznawanego w Unii 

Europejskiej wydanego przez akredytowane laboratorium, oraz  

c)aktualnego atestu hutniczego dotyczącego oferowanej menażki 

Do sprawdzenia poprawności wykonania przedstawionej menażki wystarczające 

są zgodnie z zapisami normy obronnej w punkcie 4.3.4 jedynie uniwersalne 

przyrządy pomiarowe (suwmiarka), bez konieczności innych narzędzi 

pomiarowych.  

Odpowiedź: 

Warunki udziału w postępowaniu i warunki potwierdzenia że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określa Zamawiający - 

podstawa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. poz. 1126 

„w sprawie dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia” 
 

Pytanie 10: 

Z uwagi na zapis normy obronnej NO-73-A200, a zwłaszcza zapis punktu 2.7.1 

kociołek i pokrywa, oraz wymagania, iż powierzchnie wewnętrze kociołka i 

pokrywy powinny być polerowane do połysku, a w związku z faktem braku 

określenia klasy polerowania powierzchni wewnętrznych kociołka i pokrywy w 

normie obronnej. Wnioskujemy o dookreślenie i odpowiedź Zamawiającego, w 

jakiej klasie polerowania mają być polerowane powierzchnie wewnętrzne 

kociołka i pokrywy? 

Odpowiedź: 

Zapis w zakresie wskazania klasy polerowania nie jest wymagany. Wykonawca 

winien dołożyć wszelkich starań aby spełnić wymagania normy obronnej NO-

73-A200 a w szczególności zapisów zawartych w Tablicy 3 pkt 1,2,3 i 7. 

 

Pytanie 11: 

Z uwagi na rozbieżności zapisów SIWZ, wzoru umowy i załączników do wzoru 

umowy, proszę o jednoznaczne określenie, czy menażki muszą być fabrycznie 

nowe? Czy też menażki muszą pochodzić tylko i wyłącznie z roku 2020? 

Wydaje się niczym nie uzasadnione żądanie dostarczenia menażek tylko i 

wyłącznie wyprodukowanych w roku 2020. Przecież menażka nierdzewna, 

wyprodukowana np. w grudniu 2019 czy też 2018roku, a będąca nową, niczym 

się nie różni od wyprodukowanej w styczniu 2020, oczywiście pod warunkiem 

prawidłowej produkcji i magazynowania. Stal nierdzewna prawidłowo 

magazynowana się nie starzeje i nie traci swoich właściwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że menażki winny być fabrycznie nowe i pochodzić 

 z produkcji 2020r. Zamawiający dokonuje stosownych poprawek we wzorze 

umowy w paragrafie 4 ust. 6. 

 

Pytanie 12: 
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Z uwagi, iż załącznik nr 4 do wzoru umowy dotyczy dostaw pojazdów, prosimy 

o usunięcie załącznika nr 4 w całości lub poprawienie i wyjaśnienie czy dotyczy 

dostaw menażek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku 

nr 4 i publikuje go po korektach. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prawa odstąpienia (paragraf 8 wzoru 

umowy), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy z 

terminem dodatkowym min. 90 dni? 

Wnioskowana zmiana wynika z niestabilnej sytuacji gospodarczej - nawet jeżeli 

pandemia koronawirusa jest bardziej medialna niż faktyczna, już można 

zaobserwować problemy gospodarcze (brak części, podzespołów, materiałów, 

trudności w handlu, spowolnienie gospodarcze strefy euro) które mogą znacznie 

utrudnić realizację umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 14: 

Składamy wniosek o podanie wartości szacunkowej zamówienia z 

uwzględnieniem dostaw opcjonalnych dla zadań nr 1, 2. 

Odpowiedź: W związku z brakiem podania podstawy żądania wskazanej danej, 

Zamawiający jedynie informuje, że zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.  

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843)  Zamawiający dokonuje modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 

a) w Rozdziale 4, który otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 listopada 2020 r. 

Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji) dla 

Części 1 zamówienia, wskazanego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ,  jednak nie później niż do 30 dni od dnia 

podpisania umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. Dopuszczalne jest 

wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak sumarycznie do ilości 

wskazanej w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do 

SIWZ.” 

Jednocześnie zmienia się Załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący wzór umowy w § 3 

ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby objęte umową do jednostek 

wojskowych wskazanych w Załączniku nr 2 (zwanych dalej „Odbiorcami”) w 

terminie do 20.11.2020r. Miejscem dostawy wyrobów objętych zamówieniami 

opcjonalnymi będzie siedziba Odbiorcy/Odbiorców wskazanych w Załączniku                  

nr 2.” 

 

b) w załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący wzór umowy w § 4 ust. 6, który otrzymuje 

brzmienie: 
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 „Wyroby dostarczone Odbiorcy przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe  

i pochodzić z produkcji 2020r.”. 

 

c) Zamawiający dokonuje poprawy oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku nr 4 i 

publikuje go po korektach jako załącznik do poniższego pisma. 

Ponadto w związku ze zmianami wymagającymi zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, zmienia się SIWZ w Rozdziale 11: 

1) ust. 11.1, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 

08.04.2020 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog” 

2) ust. 11.2, który otrzymuje brzmienie: 

„Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r.  o godz. 12:00 w 

siedzibie Zamawiającego:  ul. Pretficza 28, Wrocław.” 

IV. Wyjaśnienia treści siwz zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, zostanie dołączona do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część 

oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

V. W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmian, które mogą uniemożliwić 

złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający przedłuża terminu składania 

ofert. Oferty w zakresie i warunkach określonych w siwz należy złożyć w terminie 

najpóźniej do dnia 08.04.2020 r. do godz. 09:00. 

VI. Zamawiający informuje, że jednocześnie przesłał do UDUE ogłoszenie o 

sprostowaniu. 

VII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami  art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

 

Załącznik: 

1. zał. Nr 1 – załącznik nr 4 do umowy na 2 str. 
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