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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt wojskowy

Zamawiający
Pełna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
działający przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
REGON: 01619474700000
telefon +48226874536
faks +48226846178
e-mail: dzsz.olacz2ioy.mon.pl

2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa dla SZ RP gogli noktowizyjnych (NVG)
AN/PyS-7D
Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę /brutto/ 1.345.700,00 zł,
co stanowi równowartość 277.457,62 euro netto w oparciu kurs euro 3,9755 zł, wg.
Tabeli nr 168/A/NBP/2010 z dnia 30.08.2010 r.
Zakup realizowany jest po raz pierwszy. Szacunkową wartość zamówienia określono
na podstawie przeprowadzonej analizy rynku oraz szacunków przeprowadzonych przez
Gestora UiSW.

3.

Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu 0: zasady Kodeksu Cywilnego i decyzji
Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad
i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest
uzbrojenie (Dz. Urz. MON. Nr 14, poz. 179).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której stosuje się art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejska), w związku z art. 4 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia ujęty jest w,,Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie
zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest

—
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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) pod pozycją nr 5.2 (Systemy wykrywania,
oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia; wyposażenie
wyko rzyslywane do wykrywania, scalania danych, rozpoznawania lub identyjikacji;
urządzenia zespalające zespoły czujników „) oraz ujęty jest w „Planie modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2010-2011” jako służący ochronie
podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
„BP” w rozumieniu art. 346
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejska).
—

4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu na podstawie 20 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 z późn. zm.).
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
Osoby
określa zalącznik nr 1.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenie na załączonym druku załącznik nr 2.
-

)głoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia 14/09/20 10 r.
na stronie internetowej organizatora www.dostawv.wo.mil.vl
od dnia 14/09/2010 r.
w siedzibie organizatora na tablicy ogłoszeń
od dnia 14/09/2010 r.
-

6.

-

-

Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 20/10/2010 r. o godz.

900

Termin złożenia ofert przedłużono
-

7.
-

-

pismo nr 6238/V/DZ z 23.09.2010 r. przesunięto z dnia 2”7.09.2010. r. na dzień
06.10.2010 r. godz. 900
-

pismo nr 6450/V/DZ z 30.09.09.2010 r. przesunięto z dnia 06.10.09.2010. r. na
dzień 14.10.2010 r. godz. 9°°
-

pismo nr 6832/V/DZ z 13.10.2010 r. przesunięto z dnia 14.10.2010. r. na dzień
20.10.20 10 r. godz. 9°°
-
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8.

Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert odbyło sięw dniu 20/10/2010 r. o godz. 11
w:
00
Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok. 44.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk Zbiorcze zestawienie
otwartych ofert załącznik nr 3
W otwarciu ofert uczestniczył Główny Specjalista ds. procedur.
3.

-

-

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 4 wykonawców.
9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na
załączonym druku załącznik nr 4.
—

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
modyfikacja nr 1 warunków przetargu—pismo Nr 62387V/DZ z 23.09.2010 r.
modyfikacja nr 2 warunków przetargu pismo Nr 6450/V/DZ z 30.09.2010 r.
modyfikacja nr 3 warunków przetargu pismo Nr 6703/V/DZ z 08.10.20 10 r.
modyfikacja nr 4 warunków przetargu pismo Nr 6832/V/DZ z 13.10.2010 r.
modyfikacja nr 5 warunków przetargu pismo Nr 6916/V/DZ z 15.10.2010 r.
—

10.

11.

—

—

—

—

—

—

—

—

Oferty nieprzyjęte
W postępowaniu nie przyjęto O ofert
Informacje o zakończeniu postępowania:

12.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wybór oferty najkorzystniejszej poprzedzony będzie aukcją elektroniczną.

13.

Inne informacje
Na podstawie przyjętych w „Warunkach przetargu” kryteriów oceny ofert ustalono
kolejność wykonawców (załącznik nr 5), która przedstawia się następująco:
Pozycja 1:
IMS GRIFFIN Sp. z o.o.
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel.7 fax. (0-22) 57 96 600 / 57 96 601
e-mail: warszawagriffin.p1
Uzyskana ilość pkt. 100,00 (wartość brutto oferty 904.499,46 zł)
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Pozycja II:
UNITRONEX Poland Sp. z o.o.
ul. Grochowska 34 1/68, 03-822 Warszawa
tel./fax (22) 631 26 43 / 632 75 59
e-mail: marekj(unitronex.pl, krzysztofkunitronex.pl
Uzyskana ilość pkt. 76,4 1 (wartość brutto oferty 1.183.698,90 zł.)
Pozycja III:
SILTEC Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa
teł.! fax. 22572 1800 / 823 6646
e-mail: m.orlowski(si1tec.pl, p.zdanowski(2lsi1tec.pl.
Uzyskana ilość pkt. 55,06 (1.265.259,56 zl)
Pozycja IV
KenBit Koenig i Wspólnicy Sp. J.
ul. Zytnia 15 lok.22
01-014 Warszawa
tel./fax (22) 862 43 81 / 862 43 80
e-mail: kenbit®kenbit.pl
Uzyskana ilość pkt. 67,02 (1.349.555,02 zł)

Analizę cen i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 7
do protokołu.

14

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu 29.10.2010 r. o godz. 10.00 na stronie
internetowej www.ppp.pwpw.pl
W aukcji elektronicznej wzięto udział 4 wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę zlożyla firma:
SILTEC Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa
na kwotę brutto 880.000,00 zi.

Protokół z Licytacji Elektronicznej w załączeniu do protokołu (załącznik nr 6).

15.

Wnioski/propozycje! komisji:
1. Komisja wnioskuje o zawarcie umowy z firmą SILTEC Sp. z o.o., z siedzibą
ul. E. Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa na dostawę dla SZ RP gogli
noktowizyjnych (NVG) AN/PyS—7D w ilości 27 szt. na kwotę brutto
880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Komisja wnioskuje o pobranie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% wartości brutto tej umowy, tj. 88.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu zabezpieczenia terminowej realizacji
zamówienia.
3. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie protokołu.
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Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
16.

-

-

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół „pćstępowania o udzielenie zamówienia
wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba
upoważniona przez kierownika zamawiającego.

(data ipodpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

17.

Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty
„i4iO)”,
Pismonr.
.

18

Informacja o zawarciu umowy

Umowę nr DZSZ/]97/y-29/UZ/PRZ/Z,”2010 zawarto w dniu(./!2O1O r.

(podpis przewodniczącegpł(omisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu

/.../20]O r.
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