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INSPEKTORAT UZBROJENIA

vii

W. Królewska 1/7
OO-909 Wazawa

VII

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę Zintegrowanego
Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP (poziom LIFT).
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej
działający przez:
Inspektorat Uzbrojenia
Adres:
ul. Królewska 1/7
OO-909 Warszawa
-

i.

REGON:
telefon:
e-mail:

2

142706247
+48 22 6 873 390
iu.stlotmon.goy.p1

faks:

+48 22 687 34 44

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP (poziom LIFT),
w tym:
1) dostawa 16 szt. samolotów szkolno-bojowych;
2) dostawa systemu szkolenia, w tym:
a) dostawa systemu planowania misji i analizy polotowej (debrieńngu);
b) dostawa systemu szkolenia personelu, w tym dostawa kompleksowego symulatora lotu
FMS (Fuli Mission Simulator);
3) dostawa pakietu logistycznego, w tym:
a) dostawa sprzętu naziemnej obsługi samolotów;
b) dostawa wyposażenia obsługowo-naprawczego;
c) dostawa sprzętu i oprogramowania zapewniającego informatyczne wsparcie
eksploatacji;
d) dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
4) dostawa niezbędnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w ramach realizacji
zamówienia określonego ppkt 1) ÷ 3);
5) szkolenie personelu Użytkownika,
w tym również dostawa dokumentacji
zabezpieczającej proces szkolenia.

(podpis odniczącego komisji)
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Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu o art. 72 Kodeksu cywilnego i decyzję Nr 291/MON
z dnia 26 lipca 2006 r. z późn. zmianami.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której ma zastosowanie art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejska), a w związku z brzmieniem art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), przedmiotowa
ustawa nie ma zastosowania do niniejszego postępowania. 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 umów, których przedmiotem
stanowiących załącznik do Decyzji
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,
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 10.2 oraz ujęty jest w „Planie
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018” w poz. 1.6.3.4 jako służący
ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
—

3.

C
Fryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu.
4•

5.

Postępowanie prowadzone było zgodnie z 19 ust. 1 pkt. 1) z uwzględnieniem * 20 oraz
37 ust. I Decyzji nr 291/MON.
W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert ostatecznych,
przeprowadzono negocjacje techniczne z Wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne.

Osoby i zakres wykonywanych przez nich czynności
1. Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia złożyły
oświadczenie określone w 7 ust. 2 Decyzji Nr 291/MON oświadczenia dołączono
do Załącznika nr 1 do niniejszego protokołu.
—

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony
od dnia 03/09/20 10 r. nr EDA-3228;
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia 02/09/2010 r.;
na stronie internetowej Zamawiającego Www. dostawy. wp
od dnia 02/09/2010 r.;
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
od dnia 02/09/20 10 r.
-

6

-

-

-
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-

(poas przewodniczącego komisji)
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Termin i miejsce składania Ofert wstępnych / Zgłoszeń do udzialu w negocjacjach
technicznych
Termin składania Zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych upłynął w dniu
03.11.2010 r. o godz. 9.00.
7.

Termin złożenia Zgłoszeń przedłużono:
z dnia 04.10.2010 r. do dnia 03.11.2010 r., godz. 9.00 (pisma nr wych. 6254/IX/DZ z
23.09.2010 r.).
Oferty wstępne/Zgłoszenia do udziału w negocjacjach technicznych złożono w Punkcie
Przyjmowania Ofert Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.
-

Otwarcie Ofert wstępnych/Zgłoszeń do udzialu w negocjacjach technicznych
Otwarcie Zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych odbyło się w dniu
03.11.2010 r. o godz. 9:30 w Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych, adres:
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, pok. 020.
Do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 1 złożono 5 Zgłoszeń do udziału.
Zestawienie złożonych Zgłoszeń stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1.
8.
2.
3.

(

W otwarciu ofert uczestniczył Główny Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych.

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło wszystkich 5 Wykonawców.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest w Załączniku nr 3
do niniejszego protokołu.
Nieprzyjęte Zgioszenia do udziału w negocjacjach technicznych

10. Brak.
Negocjacje techniczne
1. Zaproszenie do udziału w negocjacjach technicznych wysłano do Wykonawców, którzy
złożyli oferty wstępne:

C

-

-

-

-

-

pismo nr 7834/IX/DZ z dnia 18 listopada 2010 r.;
pismo nr 8067/IXJDZ z dnia 24 listopada 2010 r.;
pismo nr 8068/IX/DZ z dnia 24 listopada 2010 r.;
pismo nr 8069/IX/DZ z dnia 24 listopada 2010 r.;
pismo nr 8070/IX/DZ z dnia 24 listopada 2010 r.

2. Negocjacje techniczne odbyły się w dniach:
29.11.2010 r.-01.12.2010 r. z firmąKAl;
03, 06, 07.12.2010 r. z firmą PATRIA AVIATION Oy;
09, 10, 13. 12.2010 r. —z firmą BAE SYSTEMS;
15-17. 12.2010 r. —z firmą ALENIA AERMACCHI S.p.A;
21-23. 12. 2010 r. —z firmą AERO VODOCHODY a.s.
—

—

Przebieg negocjacji przedstawiono w Załączniku nr 8 do niniejszego protokołu.

(podpis przewodniczącego komisji)
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Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej
12.

Zaproszenie do składania
wszystkich Wykonawców,
nr 5444/1 1).

ofert ostatecznych wysłano w dniu 03.06.2011r. do
z którymi przeprowadzono negocjacje techniczne (pismo

Termin i miejsce składania ofert ostatecznych
Termin składania ofert ostatecznych upłynął w dniu 28.10.2011 r. o godz. 9:00.
13. Termin złożenia ofert przedłużono:
z dnia 29.07.2011 r. do dnia 29.08.2011 r., godz. 9:00 (pismo nr wych. 7420/11 z dnia
21.07.2011 r.);
z dnia 29.08.2011 r. do dnia 28.10.2011 r., godz. 9:00 (pismo nr wych. 8777/11 z dnia
24.08.2011 r.).
-

-

W dniu 27.10.2011 r. pismem nr IX!11621/11 Zamawiający odwołał Ogłoszenie
Warunki przetargu, w tym Zaproszenie do składania ofert ostatecznych.

oraz

C
Otwarcie ofert ostatecznych
.
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Oferty ostateczne nieprzyjęte
15. W postępowaniu nie przyjęto O ofert ostatecznych.
Listę ofert ostatecznych nieprzyjętych wraz z uzasadnieniem ich nieprzyjęcia przedstawiono
do niniejszego protokołu.
w Załączniku nr
...

C
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Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
pismo nr wych. 6203/IX/DZ z dnia 22 września 2010 r.;
pismo nr wych. 6254/IX/DZ z dnia 23 września 2010 r.;
pismo nr wych. 6559/IX/DZ z dnia 4 października 2010 r.;
pismo nr wych. 6560/IX/DZ z dnia 4 października 2010 r.;
pismo nr wych. „7012/IX/DZ z dnia 20 października 2010 r.;
pismo nr wych. 7013/IX/DZ z dnia 20 października 2010 r.;
pismo nr wych. 7138/IX/DZ z dnia 25 października 2010 r.;
pismo nr wych. 7345/IX/DZ z dnia 29 października 2010 r.;
pismo nr wych. 7655/IX/DZ z dnia 10 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7656 /IX/DZ z dnia 10 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7657 /IX/DZ z dnia 10 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7658 /LX/DZ z dnia 10 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7659 /IX/DZ z dnia 10 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7833/IX/DZ z dnia 18 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 7982/IX/DZ z dnia 22 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 8079/IX/DZ z dnia 25 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 8080/IX/DZ z dnia 25 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 8081/IX/DZ z dnia 25 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 8082/IX/DZ z dnia 25 listopada 2010 r.;
pismo nr wych. 8083/IX/DZ z dnia 25 listopada 2010 r.;
16.
pismo nr wych. 9014/IX/DZ z dnia 29 grudnia 2010 r.;
pismo nr wych. 9025/IX/DZ z dnia 30 grudnia 2010 r.;
pismo nr wych. 796/11 z dnia 8 lutego 2011 r.;
pismo nr wych. 5001/l 1 z dnia 26 maja 2011 r.;
pismo nr wych. 558 1/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.;
pismo nr wych. 5814/li z dnia 13 czerwca 2011 r.;
pismo nr wych. 6008/11 z dnia 17 czerwca 2011 r.;
pismo nr wych. 6704/l 1 z dnia 6 lipca 2011 r.;
pismo nr wych. 6752/l 1 z dnia 7 lipca 2011 r.;
pismo nr wych. 6837/l 1 z dnia 8 lipca 2011 r.;
pismo nr wych. 689 i/1 1 z dnia 11 lipca 2011 r.;
pismo nr wych.7424/1 1 z dnia 21 lipca 2011 r.;
pismo nr wych.7459/1 1 z dnia 22 lipca 2011 r.;
pismo nr wych.7703/1 1 z dnia 28 lipca 2011 r.;
pismo nr wych.7975/1 1 z dnia 04 sierpnia 2011 r.;
pismo nr wych.7976/1 1 z dnia 04 sierpnia 2011 r.;
pismo iirwych.8181/11 z dnia 09 sierpnia 2011 r.;
pismo nr wych.8266/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r.;
pismo nr wych.8278/1 1 z dnia 11 sierpnia 2011 r.;
pismo nr wych.8401/1 1 z dnia 16 sierpnia 2011 r.;
pismo nr wych.10626/1 1 z dnia 05 października 2011 r.
-
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(poprzewodniczącego komisji)
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Inne informacje
W dniach 03 10.11.2010r. Komisja dokonała oceny Zgłoszeń do udziału w negocjacjaci
technicznych, tj.: BAE SYSTEMS nr oferty 290, KOREA AEROSPACE INDUSTE
nr oferty 291, AER(
Ltd. (KM)
nr oferty 289, ALENIA AERMACCHI S.p.A
VODOCHODY a.s. nr oferty 292 „ PATRIA AVIATION Oy nr oferty 288.
—

-

—

—

-

-
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C

Wyniki prac zawarte są w protokołach z dnia 10.11.2010 r. (Protokół zprzeprowadzenia
oceny zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych przez Zespół oceny formalnej Komisji
oraz Protokół z oceny zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych przez Zespół oceny
technicznej Komisji, które stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po złożeniu niezbędnych wyjaśnień (uzupełnień) przez wszystkich Wykonawców
Komisja uznała, że wszystkie złożone Oferty wstępne spełniają Warunki przetargu i podlegają
przyjęciu. Złożone Oferty wstępne wraz z wyjaśnieniami stanowią Załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Następnie w dniu 28.01.2011 r., po uzyskaniu od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
po negocjacjach technicznych (Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) „ Komisja opracowała
Protokół oceny końcowej ofert wstępnych na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia
Personelu Lotniczego SZ RP (poziom LIFT) po zakończeniu negocjacji technicznych z
Wykonawcami spełniającymi wymagania formalne (Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Ww. dokumenty stanowiły podstawę dalszej analizy w resorcie obrony narodowej wymagań
na system LIFT.
Ustalenia podjęte przez Komisję podczas prowadzenia postępowania zawarte są w
protokołach posiedzeń stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej:
s
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Informacje o zakończeniu postępowania:
Uzasadnienie zamknięcia postępowania:
W związku z akceptacją przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 21.10.2011 r. stanowiska
dotyczącego zmiany koncepcji pozyskania nowego samolotu szkolno-bojowego na rzecz
samolotu szkolenia zaawansowanego (pismo nr wch. Z-454), co w konsekwencji musi
skutkować zmianą przedmiotu zamówienia, jak również możliwością rozszerzenia kręgu
podmiotów, które mogłyby zrealizować przedmiotowe zamówienie, Zamawiający na
podstawie 28 ust. 2 Decyzji 29 1/MON oraz zgodnie z Częścią XVI Ogłoszenia i Częścią XIX
pkt 1 Warunków przetargu i Zaproszenia do składania ofert ostatecznych, odwołał Ogłoszenie
oraz Warunki przetargu, w tym Zaproszenie do składania ofert ostatecznych (pismo Nr
IX/11621/11 zdnia2”7.10.2011 r.).
Mając powyższe na uwadze, na podstawie * 42 ust. 1 pkt 5 Decyzji 291/MON oraz zgodnie
z Częścią XV pkt 14 ppkt 3 Warunków przetargu i Częścią XVI pkt 13 ppkt 3 Zaproszenia do
składania ofert ostatecznych, postępowanie zamyka się.
Wnioski / propozycje I komisji:
W związku ze zmianą przedmiotu zamówienia i odwołaniem przez Zamawiającego Ogłoszenia
oraz Warunków przetargu, w tym Zaproszenia do składania ofert ostatecznych, Komisja nie
widzi możliwości kontynuowania niniejszego postępowania i wnioskuje o jego zamknięcie.

(rzewodnic;ącegokornisji)
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Zatwierdzenie wyniku postępowania

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego

-

Sekretarz
Sekretarz
L

odpi)

Członkowie

:•
(po

21.

is
(podpis)
(podpis
(po
(podpis)

Wnioski /propozycje/ Komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załącznikami zatwierdził kierownik Zamawiającego/osoba upoważniona przez
Zamawiaiacen

22

Informacja o przesianiu powiadomienia o zamknięciu post,powania
Informację o zamknięciu postępowania przesłano w dniu i”
2011 r. (pismo wych.

nrdnia.:...M

2011r.).

Informacja o zawarciu umowy

23.

Umowa nr:
zawarto w dniu
na kwotę
zł

/2011 r.

(data i podpr

Prace Komisji zakończyły się w dniu”3

/...f

odniczącego ko,nisjO

/2011 r.

Czynności powtórzone
24.

(podprzewodniącegokomiji)
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ark:

Zał. nr 1 na ark.
Zał. nr 2 na ark. .J
Zał. nr 3 na ark. „4
Zał. nr 4 na ark..

Zał. nr 5 na ark
4
Zał. nr 6 na ark.A4ł
Zał. nr 7 na ark.”i

(
Zał. nr 8 na ark.4f?
3

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez
nie czynności.
Zbiorcze zestawienie ofert wstępnych (Zgłoszeń do negocjacji technicznych).
Informacja o spełnianiu przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu.
Protokół przeprowadzenia oceny zgłoszeń do udziału w negocjacjach
technicznych przez Zespół oceny formalnej Komisji oraz Protokół z oceny
zgłoszeń do udziału w negocjacjach technicznych przez Zespół oceny
technicznej Komisji.
Oferty wstępne wraz z wyjaśnieniami (uzupełnieniami).
Wyjaśnienia Wykonawców po negocjacjach technicznych.
Protokół oceny końcowej ofert wstępnych na dostawę Zintegrowanego
Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego SZ RP (poziom LIFT) po
zakończeniu negocjacji technicznych z Wykonawcami spełniającymi
wymagania formalne.
Protokoly posiedzeń Komisji.

(pewodniczącego komisji)

