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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na
dostawę urządzeń do rozbudowy systemów teleinformatycznych PF-WAN.

ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
działający przez Departament Zaopatrywania Sil Zbrojnych
Adres:
Niqodlegiości 218
Al.
OO-911 Warszawa
REGON: 01619474700000
telefon 0226846115
faks 0226846178
e-mail: olaczwp.mil.pl

Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa urządzeń do rozbudowy systemów
teleinformatycznych PF-WAN
konwerterów KO-2u 34 kpi., KO-2es 34 kpi.,
regeneratorów RK-2My kpi. 34. Do produkcji przedmiotowych urządzeń jest
dokumentacja techniczna zatwierdzona do produkcji seryjnej przez DPZ MON..
Wyroby zostały wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.
—

Zasady postępowania

Postępowanie prowadzono w oparciu 0: decyzję 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).
Przedmiot zamówienia jest uzbrojeniem ujęty jest w załączniku nr 1 do ww. decyzji
„Wykaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego” pod pozycją: nr 1 1.6 oraz ujęty jest
w „Planie modernizacji technicznej SZ RP w latach 2010-2011” jako służący ochronie
podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 296 Traktatu
ustanawiaj ącego Wspólnotę Europejską.
—

(podać uzasadnienie prawne ifakiyczne)

(podpis pr:ewodnżc:qcego komisji)
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Tryb postępowania

4.

Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie
* 22. usti pkt 2 Decyzji Nr 291/MON z 26 lipca 2006r.
Powody zastosowania trybu innego niż przetarg:
firma TRANSBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Przyczółkowa 109A jest
właścicielem dokumentacji do produkcji seryjnej zamawianych wyrobów,
zatwierdzonej przez Departament Rozwoju i Wdrożeń oraz ich producentem. Są to
specjalistyczne wyroby opracowane dla SZ RP.
Działając na podstawie
22 ust. 1 pkt. 1 „postępowanie prowadzi się w trybie
negocjacji z jednym wykonawcą w przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub
wykonawca”
występuje jeden
zpowodu posiadania praw
wyłącznych
komisja proponuje przeprowadzić postępowanie w trybie negocjacji z jednym
wykonawcą i wysłać zaproszenie do negocjacji do Firma TRANSBIT Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie ul. Przyczółkowa 1 09A.
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne)
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Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
załącznik nr 3.
określa
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonych drukach załączniki nr 2.
-

Ogłoszenie o zamówieniu

1.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
-

6.

na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony*
oddnia.../
r.
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
na stronie internetowej zamawiającego
- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 15.09.2010 r.*
—pismo nr 5975/V/DZ z 15.09.2010 r.
-

-

Miejsce i termin składania propozycji wykonawcy

7.

Termin składania propozycji wykonawcy 29.09.20 10 r.
Propozycję złożono w DZSZ w kancelarii nr wchodz.11063/DZ z 29.09.2010 r.

Niepotrzebne skreślić
(podpis pr;ewodnic:qcego komisji)
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Termin pobrania pisma

1.

w:
Pismo pobrano w dniu 29.09.2010r. o godz. 10 00

2.

Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, OO-911 Warszawa,
Do upływu terminu składania złożono 1 propozycję.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

9.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

10.

„ł.
F””

Propozycje nieprzyjęte brak
-

11.

Informacje o zakończeniu postępowania*

12.

Wpłynęła jedna propozycja firmy TRANSBIT Sp. z o.o. odpowiadająca warunkom
określonym w zaproszeniu i na podstawie 37 ust. 2 decyzji Nr 291/MON z 26 lipca
2006r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą w celu ustalenia postanowień
umowy. Negocjacje przeprowadzono w dniu 30.09.20 10 r.
Przebieg negocjacji udokumentowano wformieprotokółu z negocjacji

13.

—

załącznik nr].

Inne informacje
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Określony w zaproszeniu przedmiot zamówienia został rozszerzony o dostawę krotnicy
KX-30M1 Szczegółowy wykaz zmian w stosunku do wniosku z dnia 13.09.2010 r.
o wszczęcie postępowania na dostawę urządzeń do rozbudowy systemu
teleinformatycznego PF-WAN przedstawiono w załączniku nr 4.

14

Wnioski/propozycje! komisji:

Komisja proponuje zaakceptować powyższe ustalenia oraz protokół z negocjacji
i zawrzeć umowę z firmą TRANSBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Przyczółkowa 1 09A na dostawę urządzeń do rozbudowy systemu teleinformatycznego
PF-WAN i krotnicy KX-3OM1 na wartość 824 243,20 zł.

(podpis przewodniczącego komisji)
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Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

15.

Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu
200. .r. o godz
internetowej
W aukcji elektronicznej wzięło udział
wykonawców.
Najkorzystniej szg ofertę złożyła firma:

na

stronie

...

Zatwierdzenie wyniku

Przewodniczący

postępowania

-

(podpis)
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-
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16.

(podpis)

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego / osoba
upoważniona przez kierownika zamawiaj ącego*.

2fjL/Ó
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty

17.

Informacja o zawarciu umowy

18.

Umowę nr DZSZ/207/y-5/UZ/NEG/Z/2010 zawarto w dniu

(. .lL2OlOr.

2±
(podpis przewodniczącego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu

20]Or.

(podpis przewodniczącego komisji)
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