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RSTWO OB'ROHY HAROOOW£J

DEPARTAItlEMT
ITRYWAIUA SIt ZBROJNYCH
00-911 Warszawa

Protok61 postepowania 0 udzielenie zam6wienia, kt6rego
przedmiotem jest uzbrojenie
1.

Zamawiajqcy

Pelna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
Dzialajacy przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
AI. Niepodleglosci 218
00-911 Warszawa
REGON: 01619474700000
Telefon: (022)6846680 fax: (022)6846178
e-mail:dzsz.olacz@mon.gov.pl

2.

Przedmiot zamowienia

Opis przedmiotu zam6wienia:
Zakup i dostawa dw6ch trojwspolrzednych radar6w sredniego zasiegu w pasmie S TRS-15
"ODRA" w wersji zmodemizowane

3.

Zasady postepowania;

Postepowanie przeprowadzono w oparciu 0:

r

1) decyzje Nr 2911MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 26.07.2006 r. w sprawie zasad i
trybu zawierania w resorcie obrony narodowej um6w, kt6rych przedmiotem jest
uzbrojenie i sprzet i wojskowy (Dz. Urz. MON nr 14 poz.179 z dnia 23.08.2006 r.)- § 22
Uzasadnienie:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa do kt6rej stosuje art. 296 Traktatu
ustanawiajacego Wspolnote Europejska, wobec czego zam6wienie na podstawie art. 4 pkt 3
lit. t) wylaczonc jest spod dzialania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamowien
publicznych" (Dz. U. Nr 19, poz 177).
Przedmiot zam6wienia ujety jest w .Wykazie uzbrojenia i sprzetu wojskowego"
stanowiacym zalacznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i
trybu zawierania w resorcie obrony narodowej um6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie i
sprzet i wojskowy (Dz. Urz. MON nr 14 poz.179 z dnia 23.08.2006 r.) pod pozycja nr . pod
pozycja 11.9, tj. Sprzet elektroniczny, niewymieniony w innych punktach wykazu oraz
specjalnie zaprojektowane komponenty, w tym: sprzet radiotelekomunikacyjny,
teleinfonnatyczny, telekomunikacyjny, teletransmisyjny, telekomunikacyjny oraz urzadzenie
koncowe, wyposazony w specjalistyczne oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne
przyrzady do tego sprzetu i urzadzen. Ppkt 11.9 obejmuje: sprzet stacjonamych oraz
mobilnych system6w lacznosci i infonnatyki, w tym: zintegrowane wezly teleinfonnatyczne,
radiostacje pola walki; radiowy sprzet nadawczy i odbiorczy; stacje radioliniowe i
satelitame oraz radiolokacyjne; sprzet radiotelefoniczny; wozy dowodzenia, systemy i
elementy system6w lacznosci i infonnatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz
nawigacji; elementy systemu identyfikacji "sw6j-obcy" (IFF) oraz przetwarzania i
transmisji danych. Przedmiot zam6wienia ujety jest w .Planie Modemizacji Technicznej Sil
Zbrojnych RP w latach 2008-2009" jako UiSW 0 podstawowym znaczeniu d1a
bezpieczenstwa i obronnosci panstwa.
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4.

Tryb postepowania.
Postepowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym Wykonawca na podstawie wniosku
o wybor trybu postepowania z dnia 16.05.2008 r.
Powody zastosowania trybu innego niz przetarg (podac uzasadnienie faktyczne i prawne).
Dzialajac na podstawie §3 ust.3 "Zamawiajqcy prowadzi postepowanie, majqc na wzgledzie
dqzenie do unifikacji i kompatybilnosci UiSW Sil Zbrojnych, racjonalizacji kosztow jego
eksploatacji oraz realizacji umowy" oraz na podstawie § 4 ust.6 ppkt 2 "zamowienie
udzielane jest w ramach unifikacji UiSW" i na podstawie § 22 ust.1 ppkt 2 .Postepowanie
prowadzi sie w trybie negocjacji z jednym wykonawca w przypadku, gdy wykonawca
realizowal wdroienie wyrobu do produkcji seryjnej (...J" "Wytycznych Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie"
(Decyzja Nr 291/MON z 2006r. nr 14 poz.l79 z dnia 23.08.2006 r),
W ramach dokonanej analizy rynku potencja1nych producent6w i wykonawc6w usta1ono, ze
ty1ko jeden wykonawca w ramach prac rozwojowo-wdrozeniowych wdrozyl dwa wyroby
z planowanych trzech do produkcji seryjnej i obecnie sa one uzytkowane w wersji
niezmodemizowanej w JW. 3533 w m. KLIKAWA i JW. 3775 w m. CHOJNICE.
Wykonawca tym jest Przemyslowy Instytut Te1ekomunikacji S.A. 04-051 Warszawa ul.
Po1igonowa 30, ktory, wykonal serie probna (w wersji niezmodernizowanej)
zakonczona badaniami na zgodnosc parametrow technicznych przez Wojskowy
Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zmiany wprowadzone w wersji zmodernizowanej
b~d~ sprawdzone przez wybrana w formie przetargu jednostke badawczo-rozwojowa
(Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia).
W tym konkretnym przypadku wzgledy techniczne wskazuja zamawiajacemu ty1ko na
jednego kontrahenta, i maja charakter bezposredni i obiektywny oraz dotycza sytuacji
faktycznej, w kt6rej w danym miejscu i czasie na rynku zam6wienie mozna uzyskac ty1ko
od jednego wykonawcy, zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna do produkcji
seryjnej orzeczeniem nr 328/SDLiR/07 z dnia 08.10.2007r przez Departament Polityki
Zbrojeniowej, badz nie wykonaniem dostawy d1a sil zbrojnych RP w 1atach 2008-2009.
Dzialajac na podstawie §3 ust.1 i ust.3, §22 ust.1 ppkt 2 i 3, §16 ust.1 .Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w prawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest
uzbrojenie" komisja wnioskowala 0 przeprowadzenie postepowania w trybie negocjacji z
jednym Wykonawca i wyslanie zaproszenia do negocjacji na dostawe trojwspolrzednego
radaru sredniego zasiegu w pasmie S TRS-15 ODRA w wersji zmodemizowanej do
Przemyslowego Instytutu Te1ekomunikacji S.A. 04-051 Warszawa ul. Po1igonowa 30, a na
podstawie art.72 Ustawy Kodeks Cywi1ny - komisja wnioskuje 0 zawarcie umowy z
przedmiotowym wykonawca, Na podstawie § 4 ust. 6 pkt 6 ppkt 2 powyzszych wytycznych
Zamawiajacy odstapil od stosowania Kodeksu Postepowania.
-Dee)'zja Ministra Obron)' Narodo'Nej
0 wyb6r trybu lostala vt'ydana 'N dniu
.
Decyzja stanowi zalqcznik nr
..

5.

Osoby i zakres wykonywanych przez nie czynnosci,

Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu 0 udzie1enie zamowienia zlozyly
oswiadczenia okreslone w § 7 ust 2 decyzji nr 291IMON Ministra Obrony Narodowej z dnia
26 lipca 2006 r.- na zalqczonym druku- Zalqcznik nr 2.
6.

Ogloszenie 0 zamowieniu

1. Ogloszenie 0 postepowaniu zostalo zamieszczone:
- na stronie intemetowej zam8:','liaj qcego
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siedzibie zamawiajttCego na tablioy ogloszen
2. Zaproszenie do negocjacji wyslano w dniu 16.06.2008 r.
- pismo nr 3565/V/DZ
VI

70

Miejsce i term in skladania ojert

Termin skladania ofert uplynal dniu 03.07.2008 r. 0 godz.09.00.
Termin zlozenia ofert przedluzono
- pismo nr 3871NIDZ z dnia 30.06.2008r. - przesunieto z dnia
03.07.2008r. na dzien 14.07.2008r
- pismo nr 400l/V/DZ z dnia 04.07.2008r. - przesunieto z dnia
14.07.2008r. na dzien 07.08.2008r
Oferte zlozono w dniu 07.08.2008r. 0 godz. 08.45 w punkcie przyjmowania ofert
Departamentu Zaopatrywania Sil Zbrojnych przy AI. Niepodleglosci 218

80

Termin otwarcla ojert

1.0twarcie oferty odbylo si~ w dniu 0700802008ro 0 godz, 09000,
w Departamencie Zaopatrywania Sil Zhrojnych
adres: AI. Niepodleglosci 218, 00-911 Warszawa, pok. 020A
2.Do uplywu terminu skladania ofert zlozono J oferte.
3.Zestawienie zlozonych ofert stanowi zalaczony druk - Zalqcznik nr 3 do protokolu.
W otwarciu ofert uczestniczyl glowny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych.

90

Injormacja

0

spelnlenlu warunkow udzialu w postepowanlu

Informacja 0 spelnieniu warunk6w udzialu w postepowaniu zawarta jest na zalaczonym
druku, stanowiqcym zalqcznik nr 4 do protokolu.
100

Injormacje l wyjasnienia udzlelone wykonawcom w trakcie postepowania

U

pismo
pismo
pismo
pismo
pismo
pismo
pismo
pismo

nr 3872NIDZ z dnia 30.06.2008r.
nr 4001/V/DZ z dnia 04.07.2008r.
nr 5644/V.DZ z dnia 15.09.2008r.
nr 5940/V/DZ z dnia 25.09.2008r.
nr 6094/V/DZ z dnia 01.IO.2008r.
nr 6577/V/DZ z dnia 17.10.2008r.
nr 7146/V/DZ z dnia 07.11.2008r.
nr 7156/V/DZ z dnia 07.11.2008r.

Oferty nleprzyjete
Wpos~owaniuilieprzY.t~

:is:=::=;:;:~:z ;::nicm ucasadnic1'lia sttmowi zalflczoHy druk

12

nfert.

Injormacje 0 zakonczeniu postepowanla

Informacje 0 wyborze oferty najkorzystniejszej
W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia:
1. eerie jednostkowa oferowanego wyrobu;
2. termin realizacji dostawy;
3. uszczegolowiono specyfikacje techniczna na dostawe wyrobu;
4. okres trwania gwarancji na oferowane wyroby;
5. okres zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na dostarczone wyroby;
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6. wysokosc kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
7. forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
8. hannonogram kosztowo-rzeczowo-tenninowy realizacji umowy;
Przebieg negocjacji udokumentowano w fonnie protokolow z negocjacji stanowiacych
zalacznik nr 6
Infonnacje 0 nieosiagnieciu porozumienia w trakcie negocjacji*
Uzasadnienie zamkniecia postepowania bez wyboru oferty:

13.

Inne informacje
,1.
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ustalono nast~pujqcit kolejnosc \v)'kona'tVCovl:
1 ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
Al'lalizQ CCl'l i wykorzystal'lia srodMw eudictowych przcdstawiol'lo ..,~! zaktczl'liku l'lr ..... i /

15. Informacje-, 0, przeprowadzenlu aukcji elektronicznej
A ,1,
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W aukcji elektronicznej vt'Zi~lo udzial .... wykonavlc6w.
Najkorzystniejszit ofert~ zlozyla finna:

.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
14.

Wnioski/propozycjel komisji:

Na podstawie przeprowadzonych negocjacji, konczacych przedmiotowe postepowanie
komisja wnioskuje 0 zatwierdzenie protokolu 1 podpisanie umowy z Przemyslowym
Instytutem Te1ekomunikacji S.A. z siedziba w 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 30 na
wartosc 72.200.000,00 zl oraz udzielenie w 2008r. przedplaty w wysokosci 24 mln zl,

16.

Zatwierdzenie wyniku postepowania

Przewodniezacy:

-

~~

.

Sekretarz:
Czlonek:

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokol postepowania 0 udzielenie zam6wienia wraz z
zalaczonymi do niego drukami zatwierdzil kierownik zamawiajl:tCeg%soba upowazniona
przez kierownika zamawiajacego,
REKTORA
ZASTEPCA

11 GRU. :JOB
(data i podpis kier
lub oso

17. Informacja

0

U

ika zamawiajacego
owaznionej)

przeslaniu powiadomienia 0 przyjeciu of
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Uwaga! Informacje
uprawmona,
IS.

0

przyjeciu oferty nalezy przeslac po podpisaniu umowy przez osobe

Informacje 0 zawarciu umowy

Umowe Dr DZSZ/206N-SIUZINEG/Z/200S1

lJ

100!l

. .16 /.

zawa~~~.~.~~.l~~.~.~:

Prace komisji zakonczyly sie w dniu /.~ ..ljt./2008 r.

.

(podpis przewodniczacego komisji)

Cz.vnnold powtOnom
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