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Protokół
postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę dla SZ RP odbiorników radiowych”
ZAMAWIAJĄCY:

Pełna nazwa:

Minister Obrony Narodowej

1.

działający przez:
Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
A1Niqod1e*i2l8
OO-911 Warszawa
REGON: 01619474700000
nrtel.+48 (22)6874856
nr fax +48(22)6846178
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:

„.„Dostawa dla SZ odbiorników radiowych”,
gdzie przedmiot zamówienia podzielono na części:
1.

część pierwsza:
IC R-8500 w tym:

Dostawa

odbiorników

radiowych

pełnozakresowych

ICOM

a)

dostawa 45 kompletów odbiorników radiowych IC R-8500 (luzem) dla Jednostki
Wojskowej nr 3411 Grójec;

b)

dostawa i montaż 30 kompletów odbiorników radiowych IC R-8500 w Jednostce
Wojskowej nr 3411 Grójec na pozycjach bojowych;

c)

dostawa 20 kompletów odbiorników radiowych IC R-8500 (luzem) dla Jednostki
Wojskowej nr 4ll8Gdynia;

d)

teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie użytkowania, programowania,
prowadzenia obsług technicznych, napraw i konserwacji odbiorników IC R-8500
dla czterech wytypowanych osób z realizacją w Jednostce Wojskowej nr 3411
Grójec.

2.

2.

—

część dru2a:
Dostawa odbiorników Rohde-Schwarz EK-896 w tym: dostawa
odbiorników wraz z ukompletowaniem do 9 RBM Skład Zegrze oraz szkolenie
użytkowników
-

Zmiany zaplanowanych środków wskazano w Zalączniku nr 1

rK
(podpis przewodniczącego komisji)
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Zasady postępowania:
Postępowanie prowadzono w oparciu 0:
art. 70 Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
i trybu zawierania 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 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 póź. zm.).
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia są dostawy, do których stosuje się art. 296 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (w związku z wejściem w życie Traktatu
Lizbońskiego art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), gdzie ma
zastosowanie art. 4 pkt 3 lit. f, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1078), który wyłącza przedmiotowe
postępowanie spod rygoru jej stosowania;
2. Jednocześnie przedmiot zamówienia ujęty jest w:
1) „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 uzbrojenie lub sprzęt
woj skowy, stanowiących załącznik nr 1 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 woj skowy
(Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 ze zmianami) pod pozycjami nr:
a) 11.4. Systemy elektroniczne lub sprzęt przeznaczony do obserwacji
i monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania
wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania takiemu
rozpoznaniu i monitorowaniu;
b) 11.9 „Sprzęt radiokomunikacyjny, teleinformatyczny, telekomunikacyjny,
teletransmisyjny, telekomutacyjny oraz urządzenia końcowe, wyposażony
w specjalizowane oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne przyrządy do
tego sprzętu i urządzeń” w/w załącznika;
2) „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2010-2011” jako
zadanie istotne dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
1.

—

3.

-

Tryb postępowania:
4

Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu na podstawie 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 ze zmianami).
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności:
1.

5.

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa Załącznik nr 4;
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
świadczenie określone w 7 ust. 2 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 woj skowy (Dz. Urz. MON Nr 14,
poz. 179 ze zmianami) na załączonym druku oświadczenia.

(podpis przewodniczącego komisji)

DZSZ/2031y-5JUZ/PRZ/Z/2010

Str. 2 z 5

Ogłoszenie o zamówieniu
1.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone od dnia 20.09.2010r:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
2) na stronie internetowej Zamawiającego www.dostawy.wi.mil.pl;
3) w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń;
-

6.
2.

Zaproszenie do negocjacji w trybie art. 37 ust 2 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 ze zmianami) wysłano do Wykonawców w dniu 20.10.2010r.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.10.20010r o godz. 0900;
2. Termin złożenia ofert przedłużono 1 raz pismo nr 6422/V/DZ z dnia 30.09.2010r.
przesunięto z dnia 07.10.2010r. na dzień 14.10.2010r.;
3. Oferty złożono w terminie w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Przyjmowania Ofert
Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.
-

-

Termin otwarcia ofert:
1.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.10.2010r. o godz. 1000 w: Departamencie
Zaopatrywania Sił Zbrojnych; adres: Al. Niepodległości 218, 00-9 11 Warszawa,
pok. 44B;

2.

Do upływu terminu składania ofert złożono:
1) część pierwsza zamówienia: 1 (jedna) ofertę;
2) część druga zamówienia: 1 (jedną) ofertę;
Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk „Dziennika ofert”;
W otwarciu ofert uczestniczy główny specjalista do spraw procedur:
pik Mariusz SOCZYŃSKI;
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert przedstawiono w Załączniku nr 2.

8.

—

-

3.
4.
5.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
9.

1.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniają wszyscy Wykonawcy;

2.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w Zalączniku nr 3 oraz protokole z oceny ofert z dnia 17.10.2010r.

zawarta

jest

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
10.

11.

1.

Pismo nr 6422/V/2010 z dnia 30.09.2010r. Modyfikacja nr 1 treści warunków przetargu
i odpowiedzi na pytania;

2.

Pismo nr 6497/V/2010 z dnia 01.l0.2010r.

—

Odpowiedzi na pytania wykonawców.

Oferty nieprzyjęte brak
-

(podpis przewodniczącego komisji)
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Informacje o zakończeniu postępowania:
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: w związku z wpłynięciem po jednej
ważnej ofercie na każdą część zamówienia, w dniach 22.01.201 Or. (dot. drugiej części
zamówienia) i 25.1O.2010r (dot. pierwszej części zamówienia) na podstawie art. 37
ust. 2 decyzji Nr 2917M0N 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 ze
zmianami), prowadzono negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w postępowaniu przetargowym.
2.

W trakcie negocjacji nw. postanowienia umowy podlegały negocjacjom:
Część pierwsza:

12.

Część dru2a:

*2 Wartość umowy;
*17 Inne postanowienia.

*2 Wartość umowy;
*8— Szkolenie.

Ustalenia:

Ustalenia:

—

—

1)

Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy 5%;
Cena oferty po negocjacjach
945 000,35 zł

—

1)

-

2)

-

2)

Miejsce i termin szkolenia zostanie
doprecyzowany w umowie po
uzgodnieniu z Gestorem UiSW;
Cena oferty po negocjacjach
1.030.021,60 zł
-

3.

Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu z negocjacji;

4.

Informacje o nieosiągnięciu porozumienia w trakcie negocjacji: nie dotyczy;

5. Uzasadnienie zamknięcia postępowania bez wyboru oferty: nie dotyczy.

Inne informacje

1.

W przetargu na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono następującą kolejność
Wykonawców (kryterium cena 100%):
1) Część pierwsza zamówienia (złożono jedną ważną ofertę):
ICOM POLSKA SP. Z O.O.
ul.3MAJA54;
81-850 SOPOT

Cena oferty: 1.001.925, 00 zł

2) Cześć druga zamówienia (złożono jedną ważną ofertę):

13.

TESPOL Sp. z o.o.
ul Klecińska 125
54-413 Wrocław

2.

Cena oferty: 1.08L017,60 zł

Analizę cen i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w protokołach
z negocjacji prowadzonych w trybie art. 37 ust 2 decyzji 29 1/MON

(podpis przewodniczącego komisji)
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Wnioski /propozycje/ komisji:

15.

1.

Zatwierdzenie protokółu wraz ze wszystkimi uzgodnionymi postanowieniami;

2.

Podpisanie umów na wartości, które zostały ustalona podczas negocjacji.

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej: nie dotyczy

Zatwierdzenie wyniku postępowania:
Przewodniczący

-

(podpi)

Sekretarz
Członek

J

-

-

f.

. .

/„odpis)

16.

Wnioski /propozycj eJ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawi cego I osoba upo a iona
przez kierownika zamawiającego.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

17.

Informacja o przesłaniu powiadomienia o wyborze oferty: nie dotyczy;
W postępowaniu warunki przetargu pobrało 3 Wykonawców, natomiast oferty złożyło
2 Wykonawców wskazanych w pkt 13, do których pismami nr 7004/V/DZ i 7005/V/DZ
w dniu 20.10.2010r. skierowano zaproszenia do udziału w negocjacjach prowadzonych
w trybie art. 37 ust 2 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 woj skowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 ze zmianami) i z którymi
nodiisane zostały urnowy.
Informacja o zawarciu umowy:
Umowę nrDZSZ/203A/V-5JUZ/PRZ/NEG/Z/2010/./Z?.?”zawarto w dniu
Umowę nrDZSZ/2O3B/y-5JUZ!PR”/NEG/Z/2O1O/. zawarto w dniu

..5

/..„(L/2010..r.
I. ..i.i./20l0..r.

18.

(podp sprzewodniczącego komzji)

Prace komisji zakończyły się w dniu:
19.

.

.

.1. „!./2010r.

Czynności powtórzone: brak

(podpis przewodniczącego komisji)
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