Poznań, dnia 2 września 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/62/21

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie
warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi
statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie".

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm. dalej: PZP), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
W opisie przedmiotu zamówienia, w większości pozycji Zamawiający wskazuje na produkty marki FACOM.
Dla przykładu opis jednej z pozycji:
- zestaw nasadek długich ½” i 3/8”, 6-kątne
- minimum 13 elementów
- minimalny zakres: 8-19mm
- wkładka piankowa
- normy: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
Powyższy opis wskazuje jedynie na produkt firmy FACOM. Sytuacja ta występuje w wielu pozycjach opz.
Dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019
r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia nie ogranicza charakterystyk wyłącznie do produktów marki
Facom (na rynku dostępnych jest wielu innych producentów, których produkty spełniają opisane właściwości).
Wskazane przez Zamawiającego cechy dają minimalne ramy, jak poniżej:
1) zestaw nasadek długich 1/2 i 3/8'', 6-kątne - wskazany zestaw nasadek jest powszechnie dostępny, oferowany
przez wielu wykonawców (np. Stahlwille, Geodore, Wiha, Wera, Promat), a przywołane normy ISO, DIN i ASME są
przyjęte do użycia w obsłudze statków powietrznych. Zamawiający dopuszcza zatem wszelkie produkty spełniające
wskazane normy bez faworyzowania któregokolwiek z producentów;
2) minimum 13 elementów - Zamawiający w nawiązaniu do minimalnego zakresu wymiarów nasadek 8-19mm
wymaga, by w skład zestawu wchodziła minimalnie jedna nasadka jednego wymiaru. Zamawiający nie wskazuje
wprost konkretnej liczby i dopuszcza, aby Wykonawcy zaoferowali nasadki w większej liczbie egzemplarzy w danym
wymiarze lub w ich szerszym zakresie;
3) wkładka piankowa - Zamawiający wymaga umieszczenia zestawu narzędzi we wkładce piankowej ze względu
na zachowanie procedur FOD (Foreign Object Damage) tzn. wszystkie elementy wyposażenia warsztatu, w którym
wykonuje się obsługi statków powietrznych, powinny zostać usystematyzowane w specjalnych wkładach
piankowych zainstalowanych w kasetkach lub szafkach narzędziowych, które pozwalają na łatwą identyfikację
brakującego elementu. To zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa lotów przez wyeliminowanie ryzyka
pozostawienia niepożądanego narzędzia lub elementu w obrębie statku powietrznego, co skutkować by mogło
nawet katastrofą lotniczą.
Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.
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