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Protokól postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę dwóch kompletów
Wielosensorowego Systemu Rozpoznania i Dozorowania
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
działający przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
AI. Niqodleośd 218
OO-91 1 Warszawa
REGON: 01619474700000
telefon 22 6 874 667
2.

faks 22 6 846 178

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch kompletów Wielosensorowego Systemu
Rozpoznania i Dozorowania (WSRiD).
Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono na zasadach Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 ze zmianami) i Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26
lipca 2006 r. w spraw ie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów,
których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON. Nr 14, poz.
179), oraz w oparciu o pozycję w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
w latach 20 10-201 1”. Przedmiotem zamówienia są dostawy, do których stosuje się art.
296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 346 Traktatu o funkcjono
Unii Europejskiej), wobec czego zamówienie na podstawie art.4 pkt.3 lit. f wy
waniu
łączone jest spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień pu
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Przedmiot zamówienia ujęty jest w „Wykazie
uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Mini
stra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony naro
dowej 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 pod pozycjami nr: 5.2, 10.3, 11.9,
15.1, 15.2, 21.2.1.4, jako istotny dla interesu bezpieczeństwa państwa.
Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu. Przedmiot postępowania posiada ustalo
ne wymagania taktyczno-techniczne, czym wyczerpuje zapisy 20 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony naro
dowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących
załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
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).
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(podpis przewodniczącego komisji)
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Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
Osoby
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.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
6.

-

-

-

na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony od dnia 11/06/2010 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej MON od dnia 1 1/06/20 10 r.
na stronie internetowej zamawiającego www.dostawy.wp.mil.pl
od dnia 11/06/2010 r.
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 11/06/2010 r.
-

-

Miejsce i termin skiadania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 03/09/2010 r. o godz. 09.00.
Termin złożenia ofert przedłużano trzykrotnie:
-pismo nr 4244/V/DZ z dnia 09.07.2010 r. -przesunięto z dnia 12/O 7/2010r.
na dzień 26/O 7/2010 r.
-pismo nr 4586/V/DZ z dnia 22.07.2010 r. -przesunięto z dnia 26/O 7/2OlOr.
na
dzień 30/08/2010 r.
pismo nr 5470/V/DZ z dnia 25. 08. 2010 r. przesunięto z dnia 3 0/08/201 Or.
na dzień 03709/2010 r.
-

-

Ofertę Nr 249 złożono w dniu 03/09/2010 r. o godz. 07.55,
Ofertę Nr 251 złożono w dniu 03/09/2010 r. o godz. 08.25.
Termin otwarcia ofert
1.
8.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03/09/2010 r. o godz. 10.00 w:

Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok. 0.18
2. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty
3. Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk załącznik nr 2
W otwarciu ofert uczestniczył: Główny specjalista ds. procedur DZSZ.
—

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
9

Wymagane warunki udziahi w postępowaniu spełnia dwóch Wykonawców.

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 4244/V/DZ z dnia 09. 07.2010 r.;
-pismo nr 4368/V/DZ z dnia 15.07.2010 r;
-pismo nr 4586/V/DZ z dnia 22.07.2010 r;

(podpis przewodniczącego komisji)
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-pismo nr 54707V/DZ z dnia 25.08.2010 r.

1 1.

Oferty nieprzyjęte
Wpostępowaniu przyjęto wszystkie złożone oferty.
Informacje o zakończeniu postępowania

12

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybór najkorzystniejszej oferty rozstrzygnięty został aukcją elektroniczną.

13

Inne informacje
W przetargu na podstawie kryteriów oceny ofert, zawartych w załączniku nr 4, ustalo
no następującą kolejność wykonawców:
Pozycja 1:
ELBIT SYSTEMS LAND AND C41 TADIRAN LTD.- Lider konsorcjum
P.O.B. 539
Haifa 31053
Izrael
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego— Członek kon
sorcjum
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe
-

Uzyskana ilość pkt. 100 (64.390.227,00 zł)
Pozycja II:
MAW TELECOM Inti S.A. Lider konsorcjum
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa
AMZ KUTNO SP. Z O.O. Członek konsorcjum
Ul. Skięczkowska 18
99 300 KUTNO
WB ELECTRONICS Sp. z o.o. Członek konsorcjum
ul. Poznańska 129/133
05 850 Ożarów Mazowiecki
-

—

—

-

—

—

Uzyskana ilość pkt. 80,85 (79.640.380,00 zł)
14

Wnioski /propozycje/ komisji:
Na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej, kończącej przedmiotowe postę
powanie, komisja proponuje podpisanie umowy na dostawę dwóch kompletów
Wielosensorowego Systemu Rozpoznania i Dozorowania z Konsorcjum Elbit Systems
Land and C41 Tadiran ltd. i Wojskowym Instytutem Łączności im. prof. Janusza
Groszkowskiego na kwotę 49.847.000,00 zł.
—

15

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu 06.10.20 10 r. w godz. 10.00-19.40 na
stronie internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Protokół z prze
prowadzonej aukcji elektronicznej stanowi załącznik nr 6.
W aukcji elektronicznej wzięło udział 2 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złoży
ło Konsorcjum Elbit Systems Land and C41 Tadiran ltd. i Wojskowy Instytut Łącz
ności im. prof. Janusza Groszkowskiego na wartość brutto 49.847.000,00 zł.
—

(podpis przewodniczącego komisji)
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Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek

-

(yodpi

16.

Członek

-

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego.
D Y R E K TO P
DEPAPTi; F; w „
SIŁ
(data ipodpis kierown /zrnawiaJącego
lub osoby up ważnionej)

17.

Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty

Przesłano pismem nr 6694/V/DZ z dnia 08.1 0./201 Or.
Informacja o zawarciu umowy
18.

Umowę Nr DZSZ/94/V-3 1/UZ/PRZ/D/2010

zawarto w dniu .„.Ł/%/2O1O r.

(podpis przewodniczącego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu

.ń! /I(./2OlO r.

Czynności powtórzone
19.

(podpis przewodniczącego komisji)

