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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

USŁUGA PRZEGLĄDU SERWISOWEGO LASEROWEGO SYMULATORA 

STRZELAŃ 

Sprawa WNP/168/PN/2020 

 
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane 

zapytania (zachowano oryginalną treść pytań) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Dotyczy: Rozdział IV. 1. SIWZ 

W związku z tym, że przedmiot zamówienia dotyczy „Usługi w zakresie systemu uzbrojenia” 

czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wydanej przez MSWiA ważnej 

Koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym? 
 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby Wykonawca posiadał ww. Koncesję 

 

2.  Dotyczy: Rozdział IV. 1.2 SIWZ 

Zamawiający oprócz przeglądu LSS wymaga m.in. wymiany źródeł zasilania. Wykonawca 

zakłada, że dostarczone w ramach umowy źródła zasilania mają zapewnić prawidłowe działania 

Zestawu LSS przez kolejny rok. Dlatego do kalkulacji przyjmie dostarczenie po 2 baterie do 

każdego urządzenia, które działa na jednorazowych źródłach zasilania, co zapewni prawidłowe 

funkcjonowanie przez kolejny rok. Natomiast w przypadku akumulatorów do kamizelek i 

innych urządzeń oraz akumulatorów do RPG-7 Wykonawca przeprowadzi test ich sprawności. 

W przypadku gdy sprawność ich jest równa lub mniejsza 75% nominalnej pojemności 

Wykonawca wymieni je na nowe w ramach naprawy LSS, na podstawie protokołu defektacji. 

Przyjęta wartość 75% pojemności zapewni pracę wszystkich elementów systemu przez 

minimum 24 godziny na jednym akumulatorze, zakres pracy -200 do +400 C. Oznacza to, że 

akumulatory o pojemności 75% nominalnej spełniają wymagania odnośnie czasu pracy 

określone w SIWZ do sprawy WNP/355/2016 (postępowanie na zakup Zestawu LSS, którego 

dotyczy serwis). W związku z tym bezzasadna byłaby wymiana wszystkich akumulatorów bez 
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ich sprawdzenia. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zgadza się z takim założeniem 

Wykonawcy co do przygotowania wyceny oferty w zakresie źródeł zasilania? 

 

Odp. Zamawiający przyjmuje stanowisko Wykonawcy pod warunkiem udzielenia 

gwarancji prawidłowego działania źródeł zasilania przez co najmniej rok od daty 

zakończenia serwisu.  

 

 

3. Dotyczy: Metodyka Przeglądu i Obsługi Rocznej Laserowych Symulatorów Strzelań 

LSS produkcji SAAB Załącznik do SIWZ 

Ponieważ Zamawiający odwołuje się do wyżej wymienionego dokumentu, w którym 

wymieniona jest następująca aparatura: 

 Oscyloskop cyfrowy; 

 Miernik uniwersalny napięcia, prądu, częstotliwości, oporności, temperatury; 

 Miernik oporności izolacji; 

 Komputer z oprogramowaniem testowym; 

 Komputer z oprogramowaniem EXCON; 

 Broń rozjemcy z filtrami; 

 Tester do badania szczelności podzespołów; 

 Repeter sygnału GPS; 

 Zewnętrzna antena GPS; 

 Radiostacja bazowa DAN; 

 Adapter WLN; 

 Luneta kolimacyjna; 

 Testowa ława optyczna SAT z oprzyrządowaniem; 

 Tester ustawień błysku i odrzutu SAT; 

 Kolimator; 

 Stacja badań klimatyczno-mechanicznych. 

Powyższa aparatura jest konieczna do wykonania przeglądu LSS. Czy Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca posiadał wyżej wymienioną aparaturę? 

 

Odp. Zamawiający Wyjaśnia, że nie sprawdza posiadania przez wykonawcę niezbędnego 

oprzyrządowania do wykonania serwisu i naprawy. 

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z „Metodyką Przeglądu i Obsługi Rocznej Laserowych 

Symulatorów Strzelań LSS produkcji SAAB” wykonanie prawidłowego serwisu wymaga 

posiadania  następującej aparatury:  

- Oscyloskop cyfrowy; 

- Miernik uniwersalny napięcia, prądu, częstotliwości, oporności, temperatury; 

- Miernik oporności izolacji; 

- Komputer z oprogramowaniem testowym; 

- Komputer z oprogramowaniem EXCON; 

- Broń rozjemcy z filtrami; 

- Tester do badania szczelności podzespołów; 



 
 
 
 

- Repeter sygnału GPS; 

- Zewnętrzna antena GPS; 

- Radiostacja bazowa DAN; 

- Adapter WLN; 

- Luneta kolimacyjna; 

- Testowa ława optyczna SAT z oprzyrządowaniem; 

- Tester ustawień błysku i odrzutu SAT; 

- Kolimator; 

- Stacja badań klimatyczno-mechanicznych. 

Weryfikacją przeprowadzenia prawidłowego serwisu i napraw zgodnie z, „Metodyką 

Przeglądu i Obsługi Rocznej Laserowych Symulatorów Strzelań LSS produkcji SAAB” przy 

zastosowaniu odpowiedniej aparatury będzie wykonanie przez zamawiającego testów 

serwisowanych i naprawionych elementów LSS po wykonaniu zadania.  

 

4. Dotyczy:  Metodyka Przeglądu i Obsługi Rocznej Laserowych Symulatorów Strzelań 

LSS produkcji SAAB Załącznik do SIWZ 

W wyżej wymienionym dokumencie w punkcie: „Szczegółowe czynności obsługowe w zespole 

kamizelki PDD” jest zapis: „sprawdzenie i naprawa oprogramowania kamizelki w tym”. Czy 

Zamawiający oczekuje aktualizacji oprogramowania Radia kamizelki do wersji DAN G? 

Aktualizacja taka pozwoli na wykorzystanie systemu podczas ćwiczeń międzynarodowych z 

innymi systemami LSS pracującymi z radiem MANPACK 300. 

 

Odp. Zamawiający oczekuje aktualizacji oprogramowania do najnowszej możliwej wersji. 

 

II.  Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

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

złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu składania 

ofert.  

 

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. 
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