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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na
„Rozbudowę systemu cyfrowej łączności radiowej TETRA w garnizonie Warszawa,
dostawę 4 stacji bazowych systemu trankingowego z osprzętem oraz dostawę
radiotelefonów UKF”

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych
działający z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej
jako ZAMAWIAJĄCY
1.

2.

Adres:
Al. Niepod1egkci 218
OO-91 1 Warszawa
REGON: 016194747
telefon 22 6874766
e-mail: olaczwr.mil.rl

faks 22 6846680

Przedmiot zamówienia
Dla części pierwszej zamówienia:
1) rozbudowa systemu cyfrowej łączności radiowej TETRA w garnizonie Warszawa.
W zakres rozbudowy systemu cyfrowej łączności radiowej TETRA wchodzi:
instalacji
stacji
bazowej
a) projekt
i
systemu
antenowego
wraz
z opracowaniem ekspertyz niezbędnych do instalacji i uruchomienia we
wskazanym miejscu na terenie JW 2305;
b) montaż stacji bazowej i systemu antenowego w pomieszczeniu i na maszcie
antenowym, zlokalizowanych w JW 2305 oraz jej podłączenie
i integracja z centralnym sterownikiem systemu zlokalizowanym w CWŁ MON;
c) zakup radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych wraz
z ich montażem, programowaniem i uruchomieniem w istniejącym systemie
cyfrowej łączności radiowej TETRA w garnizonie Warszawa;
d) zakup licencji oprogramowania umożliwiającego aktywację odbiorników GPS
w radiotelefonach mobilnych (przewoźnych i przenośnych);
e) zakup osprzętu do radiotelefonów przenośnych (zapasowe baterie Li-lon,
ładowarki jedno i wielostanowiskowe);
f) szkolenie dla grupy 10 osób z zakresu konfigurowania, obsługi i napraw
radiotelefonów,
2) dostawa 4 stacji bazowych systemu trankingowego z osprzętem.

Dla części drugiej zamówienia. dostawa radiotelefonów UKF.
W zakres części drugiej zamówienia wchodzi: dostawa radiotelefonów wraz
z ukompletowaniem:
1) bazowych (GM 360) w ilości 5 kpl.;
2) samochodowych (GM 360) w ilości 30 kpl.;
3) przenośnych i przewoźnych (GP-340) w ilości 308 kpl.

(podpis przewodniczącego misjz)
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Zasady postępowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której stosuje się art. 296 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (aktualne odniesienie: art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) w związku z art. 4 pkt. 3 lit. f ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 i nr 161, poz. 10”78). 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 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 11.9 („Sprzęt radiokomunikacyjny,
teleinformatyczny, telekomunikacyjny, teletransmisyjny, telekomutacyjny oraz
urządzenia końcowe, wyposażony w specjalizowane oprogramowanie systemowe
oraz specjalistyczne przyrządy do tego sprzętu i urządzeń „) oraz ujęty jest
w,,Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2010-2011” jako
służący ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
„BP”
w rozumieniu art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i wobec
powyższego, nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
—

3

—

Tryb postępowania
Zgodnie z
20 Decyzji Nr 291/MON z 26.07.2006 r. przedmiot postępowania
posiada ustalone wymagania taktyczno techniczne oraz został wprowadzony do
SZ RP poleceniem Szefa Generalnego Zarządu Logistyki P4 nr 67, 68, 69 z dn.
4.11.2005 r. oraz poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr 3,4,5
z dn. 15.01.2010 r., nr 51 z dn. 04.05.2010 r. i nr 69,70 z dn. 07.07.2010 r.
—

L

—

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 2.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenie określone w 7 ust. 2 decyzji Nr 291/MON
Ogłoszenie o zamówieniu
1.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone od dnia 22.10.20 10 r.:
-

6.

-

-

2.

w Biuletynie Informacji Publicznej MON
na stronie internetowej zamawiającego www.dostawy.wp.mil.pl
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
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 Wykonawcy w dniu 10.11.2010 r.
-

(podpis PrzewodniczcicłkoniisJi)
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Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.11 .2010 r. o godz.
7.

900

Termin złożenia ofert przedłużono:
pismo nr 739”7/V/DZ z dn. 03.11.2010 r. —przesunięto z dnia 04.11.2010 r. na 10.11.2010 r.

-

Termin otwarcia ofert

1.
8

5 w:
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.11.2010 r. o godz. iO”

Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, 00-9 11 Warszawa, pok. 1.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę na 2 części zamówienia.
3. Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk załącznik nr 3.
—

4.

W otwarciu ofert uczestniczył: główny specjalista ds. negocjacji płk Andrzej
MAREK

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
9.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku
załącznik nr 4.

-

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
10.

-

-

pismo nr 7360/V/DZ z dn. 29.10.2010 r.
pismo nr 7537/V/DZ z dn. 05.11.2010 r.

Oferty nieprzyjęte
Ofert nieprzyjętych nie było.

12.

Informacje o zakończeniu postępowania*
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: w związku z wpłynięciem jednej ważnej oferty
na dwie części zamówienia, w dniu 17.11.2010r. na podstawie art. 37 ust. 2 decyzji
Ministra
Obrony
Narodowej
Nr 291/MON
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),
przeprowadzono negocjacje z Wykonawc który złożył ofertę w postępowaniu przetargowym
Przebieg negocjacji / rokowań * udokumentowano wformie protokółu z negocjacji załącznik
nr 5.
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej”
Oferta nr 293 złożona w dniu 10.11.2010 r. o godz. 8.15 przez spółkę: MAW Telecom SRP
Sp. z o.o., ul. Chocimska 14, OO-791 Warszawa.
—

(podpis przewodniczq,/go komisji)
7/ł

Jeżeli przetarg lub przetarg z rokowaniami rozstrzygany był aukcją elektroniczną należy powyższe wskazać.
3/14
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Inne informacje
W przetargu/negocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie kryteriów oceny ofert

ustalono następującą kolejność wykonawców:

14.

Wnioski /propozycje! komisji:
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie protokółu ipodpisanie umowy ze spółką:
MA W Telecom SRP Sp. z o.o., ul. Chocimska 14, OO-79] Warszawa na kwotę 13. 683. 788,40 zI.
Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

15.
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Zatwierdzenie wyniku postępowania

Przewodniczący

-

.

(podpis)”
„„t k(

Sekretarz

Członek

-

-

(podpis)

16.

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
irnnwjjpp
z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiaj ącego
.—.„

1
k ii uwił ii

zamawimacego

2P

J

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty
17.

Informacja o zawarciu umowy
18.

Umowę nr DZSZ/2l2/V-29/UZ/PRZINEG/Z/2010/1zawarto w dniu

2010 r.

(podpis Przewodnicząc$o komisji)
Prace komisji zakończyły się w dniu ...i”?”

2010 r.

Czynności powtórzone
19

/omisjz)
2
(podpis przewodnicząc,
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