Nr referencyjny- DZ Szli 71y-5IUZINEGIZ/20 10

-

!

C

Pieczęć organizatora

Protokól postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę w latach 2010 2015
jednej Stacji Rozpoznania Pokladowych Systemów Elektronicznych „GUNICA-M”
i czterech Stacji Rozpoznania Pokladowych Systemów Elektronicznych „GUNICA-S”
—

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
działający przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
Al. Niqodległości218
OO-91 1 Warszawa
REGON: 01619474700000
telefon 22 6 874 766
faks 22 6 846 178

C
2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednej Stacji
Rozpoznania Pokładowych Systemów Elektronicznych „GUNICA-M” i czterech Stacji
Rozpoznania Pokładowych Systemów Elektronicznych „GUNICA-S”
Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu 0: decyzję Nr 291/MON Ministra Obrony Naro
dowej z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz.
MON Nr 14, poz.179) i pozycję w Zaktualizowanym Projekcie Planu Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2010-2011”, Przedmiotem zamówienia są do
stawy, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
na podstawie art.4 pkt.3 lit. f wyłączone jest spod działania ustawy z dnia 29 stycz
i
nia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Przedmiot zamó
wienia ujęty jest w,, Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, stanowiącym załącz
nik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawiera
nia w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz.
MON Nr 14, poz.179) pod pozycjąn.r 11.4.
„

-

4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą. Państwowy
Instytut Telekomunikacji S.A. prowadził pracę badawczo-rozwojową oraz
zrealizował wdrożenie wyrobu do produkcji seryjnej. Powyższe wypełnia przesłanki
22 ust. 1 pkt 2 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu za
wierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”, stanowią
cych załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca
2006 roku. Sprzęt został wprowadzony na uzbrojenie Rozkazem Nr 641/log./P2 Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 14 września 2009 r. y sprawie wprowa
(podpis przewodniczącego komisji)
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dzenia do SZ RP Stacji Rozpoznania Pokładowych Systemów Elektronicznych
GUNICA-M i GUNICA-S.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie za
mówienia złożyły oświadczenia na załączonych drukach, zgodnie z 7 ust. 2 Decyzji
Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 roku.
Ogloszenie o zamówieniu
1.

Ogłoszenie o postępowaniu
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2.

Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 05/03/2010 r.
—pismo nr 1253/V/DZ z 05/03/2010 r..

7.

Miejsce i termin skiadania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 25/03/20 10 r. o godz. 09.00
Termin złoenia ofert przedłużono *
pismo nr
J.. .!DZ Z
„200. .r. przesunięto z dnia
/200. .r.
na dzień
.

/200.. .r.

.

Ofertę złożono w dniu 24/03/20 10 r. o godz. 13.50.
Termin otwarcia ofert
8

1.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24/03/2010 r. o godz. 14.30 w:

2.
3.

Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok. 29
Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę
Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk załącznik nr 2
—

Informacja o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu
9

Wagane warunki udziału w postępowaniu spełnia jeden wykonawca.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym
druku-załącznik nr 3)
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
10.

pismo nr

z dnia

pismo nr

z dnia

(podpis przewodniczącego komisji)
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Oferty nieprzyjęte
W postępowaniu nie przyjęto
ofert.
Listę ofert nzeprzyjętych wraz z uzasadnieniem ich nie przyęcza olaeslono w załączni
ku nr
....

Informacje o zakończeniu postępowania*

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

—

wpłynęła jedna oferta.

W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia umowy podlegających negocjacjom:
-

-

-

12.

-

cena brutto umowy 71.300.000,00 zł,
-

termin realizacji zamówienia— 15.11.2015 r.,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto tj.
3.565.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
-

gwarancja i warunki serwisowania

—

24 m-ce.

Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu z negocjacji stanowiącego
załącznik nr 5.
Informacje o nie osiągnięciu porozumienia w trakcie negocjacji
Uzasadnienie zamknięcia postępowania bez wyboru oferty:

13

Inne informacje

W przetargu/negocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie kryteriów oceny
ofert ustalono następuj ącą kolejność wykonawców:
1

Analizę cen i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w załączniku nr

14

15

Wnioski /propozycje/ komisji:
Komisja wnioskuje zawrzeć umowę z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji
S.A. na dostawę w latach 2010— 2015 jednej Stacji Rozpoznania Pokładowych Syste
mów Elektronicznych „GUNICA-M” i czterech Stacji Rozpoznania Pokładowych Sys
temów Elektronicznych „GUNICA-S” o wartość umowy brutto wynoszącej
71.300.000,00 zł.
Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu
200. .r. o godz
temetowej
W aukcji elektronicznej wzięło udział
wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

na stronie in

...

3

(podpis przewodniczącego komisji)
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Zatwierdzenie wyniku postępowania

Przewodniczący

-

ńy
Sekretarz
Członek
16.

-

-

yŃr_

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba
irnnwrni nhii 11r77 1i rnwryi1cn 7nrnnwiającego.

.
(data ipodpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja o przesłaniu powiadomienia o wyborze oferty

17
Przesiano pismem nr

z dnia

. . I... 12006r.

Informacja o zawarciu umowy

18.

Umowę Nr DZSZ/1 7/y-5/UZEG/Z/2O 10

zawarto w dniu./ź/20 10 r.

(podpis przewodniczącego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniuŹ.i”.

../ 2010 r.

Czynności powtórzone
19

4

(podpis przewodniczącego komisji)

