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Wrocław, 26 czerwca 2020r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania                       

nr postępowania MAT/156/U/2020.  

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

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

podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 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 i modyfikacją treści SIWZ:  

    

Pytanie 1: 

W pkt. 3.11 SIWZ Zamawiający wymaga aby „W przypadku powierzenia realizacji 

zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 

formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której 

realizację powierzy Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania wykazu 

proponowanych Podwykonawców. 

W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 

realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 

Proszę o wskazanie, w którym miejscu formularza ofertowego należy zamieścić 

informacje dotyczące Podwykonawców w zakresie opisanym w pkt 3.11 SIWZ, 

ponieważ druk formularza tego nie przewiduje? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 

w następujący sposób; 

- dodano pkt. 7 do formularza ofertowego, dotyczący podwykonawstwa. 

Oferty należy złożyć na zmodyfikowanym formularzu. 

 

Pytanie 2: 

Czy w przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, 

na których zasobach Wykonawca nie polega, do oferty należy załączyć wymagane w 

pkt 6.1 SIWZ oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ sporządzone przez Podwykonawcę? 
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Wykonawca wskazuje, że podwykonawcy nie będący podmiotami na zasobach, na 

których Wykonawca polega nie przedkładają JEDZa – art. 25a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności składania osobnego oświadczenia w 

formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przez podwykonawców. 

Zamawiający w ogłoszeniu nie przewidział możliwości weryfikacji podwykonawców 

pod katem istnienia podstaw do wykluczenia więc nie wymaga formularzy JEDZ od 

takich podwykonawców. 

 

 

Pytanie nr 3: 

W pkt 6.4 B. SIWZ w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający określił, że „Oświadczenia i dokumenty składane 

na wezwanie Zamawiającego, wymienione w pkt. 6.3. SIWZ (Brak podstaw do 

wykluczenia), pkt. 6.4. SIWZ (Spełnianie warunku udziału w postępowaniu), składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie”. 

W świetle powyższego proszę o wyjaśnienie czy: 

a) aktualne zaświadczenie (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia 

WDTT/WTU przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego 

Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości 

(WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym 

b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia 

wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1 powinien przedstawić każdy z 

członków konsorcjum osobno czy też w przypadku konsorcjum wystarczające będzie 

jeżeli jeden z jego członków takie dokumenty załączy? 

Może się zdarzyć, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia konieczność łączenia się w konsorcjum będzie wynikało z faktu, 

że jeden z nich będzie posiadał zaświadczenie z WOBWSM a inny dokument 

stwierdzający, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w 

AQAP 2110 wydanie D wersja 1. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby tylko członek konsorcjum który będzie bezpośrednio 

wykonywał (produkował) dany przedmiot umowy posiadał aktualne zaświadczenie 

wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) a także 

dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością spełnia wymagania zawarte w  

AQAP 2110 wydanie D wersja 1, względem produkowanego przez niego przedmiotu. 

 

Pytanie nr 4: 

W pkt 6.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, złożył na wezwanie Zamawiającego, (w terminie nie krótszym niż 10 dni) 
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aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia m.in. w pkt: 

6.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 

pkt. 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

6.3.6. informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na 

karę aresztu w zakresie określonym w pkt. 5.1.2. oraz 5.1.3. SIWZ, na podstawie art.24 

ust.5 pkt.5 i 6 ustawy Pzp. 

 

Czy Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca przedstawi jeden dokument w formie 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że Wykonawca nie figuruje w kartotece 

karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i art. 25 ust 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego spełniało 

wymagania określone w art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 t.j. z późn. zm.). Zamawiający żąda dokumentu 

lub dokumentów zawierających łącznie informacje, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, na podstawie których poweźmie wiedzę, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

 

Pytanie 5: 

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie następujących zmian w załączniku nr 3 do 

SIWZ – wzór umowy: 

1) § 8 ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 

„Za zwłokę w terminie realizacji umowy, o którym mowa w § 3, w tym także w 

zakresie prawa opcji - w wysokości 0,2 % wartości brutto nieterminowo zrealizowanej 

części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 20% 

maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy przewidzianej dla zadania, którego 

zwłoka dotyczy (§ 2 ust. 1). 

2) § 8 ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od 

wad, bądź zwłoki w usunięciu wad (§ 6 ust. 7 pkt 1) - w wysokości 0,2% wartości 

brutto przedmiotu umowy z wadami, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto tej 

części umowy, której dotyczą wady (§ 2 ust. 1). 

3) Skreślić § 11 ust. 2 pkt 3 lit c), ponieważ z § 3 ust. 6 wynika wprost, że „W 

przypadku gdyby termin dostawy przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin dostawy upływa dnia następnego po dniu lub po dniach wolnych od 

pracy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian w   załączniku nr 3 do 

SIWZ – wzór umowy. 
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Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zadania Podwykonawcy nie 

posiadającemu dokumentu stwierdzającego, że system zarządzania jakością spełnia 

wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy nie dopuszcza powierzenia 

wykonania zadania Podwykonawcy nie posiadającemu dokumentu spełniającego 

wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podkładów pod materac oferenta 

posiadającego certyfikat AQAP 2110 w zakresie: "projektowania i produkcji odzieży 

służbowej i mundurowej". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dokumentu stwierdzającego, że system zarządzania jakością 

spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1. 

 

 

 

                          „z upoważnienia Komendanta  

                      

                                  4 Regionalnej Bazy Logistycznej” 

      

                                            KIEROWNIK 

                       SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

     /-/ 

                                                     Marcin OLECHNO 
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