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INSPEKTORAT UZBROJENIA
W. KróIeyska 1/7
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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę Mobilnych Kancelarii Kryptograficznych
i Polowych Kancelarii Kryptograficznych
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
Adres:
ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa

REGON: 142 706 247 NIP 701 02 69 523
telefon (22) 68 73 384
faks (22) 68 73 444
e-mail: iu.sdi1(,mon.oy.p1
—

2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa Mobilnych Kancelarii Kryptograficznych (5 kpi.) i Polowych Kancelarii
Kryptograficznych (2 kpi.).

Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu 0: zasady Kodeksu Cywilnego (Dz,U. z 1964 r.
Nr 16, poz.93 ze zmianami) i decyzji nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r. Ministra
Obrony Narodowej 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 23.08.2006 r.).

3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa UiSW o podstawowym znaczeniu dla bezpie
czeństwa państwa, do której zastosowanie ma art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Przepis
art. 346 TFUE przewiduje możliwość zwolnienia dla przypadków, w których prze
strzeganie prawa europej skiego mogłoby zaszkodzić podstawowym interesom bezpie
czeństwa państw członkowskich, jednakże dotyczy wyjątkowych i jasno określonych
przypadków, które ze względu na swój ograniczony charakter, nie podlegają szerokiej
interpretacji. Komisja proponując wybór zasad prowadzenia postępowania uwzględniła
fakt, że przedmiot zamówienia dostawa Mobilnych Kancelarii Kryptografkznych
MKK-03 (5 kpi.) i Polowych Kancelarii Kryptograficznych (2 kpi.) został oznaczony
pod pozycją zadaniową planu, o którym mowa w ust. I pkt 1 jako służący ocbronie
podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
„BP”. Ponadto, na podstawie
-

-

—
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art. 4 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 nr 113, poz. 759 tekst jednolity), do przedmiotu zamówienia nie stosuje się
—

—

przepisów przedmiotowej ustawy. Jednocześnie ustalono, że 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 Naro
dowej 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 11.6. (Sprzęt do zabezpieczenia przetwarzania
i przechowywania danych oraz sprzęt do zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnali
zacyjnych z wykorzystaniem procesu szyfrowania).

4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie
wniosku z dnia 04.03.20 1 1 r. w sprawie wyboru trybu postępowania zatwierdzonego
przez Koordynatora IU w dniu 04.03.20 1 1 r..
Powody zastosowania trybu:
Komisja proponując wybór trybu postępowania ustaliła, że na rynku występuje tylko
jeden wykonawca Mobilnych Kancelarii Kryptograficznych —MKK-03 i Polowych
Kancelarii Kryptograficznych PKK tj. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
w Zegrzu, które są jedynym właścicielem uzgodnionych z gestorem sprzętu warunków
technicznych (pismo w załączeniu) nr WT 1 14.00.00.00.P dla Polowej Kancelarii
Kryptograficznej PKK, która została wprowadzona do Sił Zbrojnych Poleceniem nr
20/Log/GZDiŁ-P6 Szefa Generalnego Zarządu Logistyki P4 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
(w załączeniu) oraz WT 114.00.00.00. dla Mobilnej Kancelarii Kryptograficznej
MKK-03 wprowadzonej do Sił Zbrojnych Poleceniem nr 415tD0W/P-6 Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego z dnia 27 maja 2005 r. (w załączeniu) Wobec powyż
szego działając na podstawie 22 ust. 1 pkt. 1 ww. decyzji zachodzą przesłanki do za
stosowania trybu negocjacji z jednym wykonawcą.
Mobilna Kancelaria kryptograficzna MKK-03 oraz Polowa Kancelaria Kryptograficzna
przeznaczone są do przechowywania materiałów kryptograficznych do klauzuli „Sciśle
Tajne” oraz do wytwarzania materiałów kryptograficznych do klauzuli „Tajne” (w tym
w formie elektronicznej) pochodzenia krajowego i zagranicznego w ramach mobilnego
komponentu kryptologicznego organizowanego w strukturze Stanowiska Dowodzenia.
Ponadto PKK może też służyć jako stacjonarna lub polowa kancelaria tajna dla potrzeb
jednostek wojskowych, może być wykorzystywana na szczeblu brygady (pułku)
włącznie oraz w ramach misji pokojowych.
W procesie produkcji powyższych kancelarii stosuje się zaawansowana technologię,
pozwalającą na wytworzenie wyrobu o wysokiej jakości i niezawodności.
W tym konkretnym przypadku względy techniczne, posiadana wiedza i możliwości
techniczne wskazują zamawiającemu tylko na jednego kontrahenta.
Działając na podstawie 22 ust.1 pkt. 1 „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej
w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie”
komisja wnioskowała o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w trybie
negocjacji z jednym wykonawcą i wysłanie zaproszenia do negocjacji na dostawę
Polowych Kancelarii Kryptograficznych PKK do Wojskowych Zakładów Łączności
Nr 1 S.A. w Zegrzu.

od is prze odniczącego komisji)
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5.

6.

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 2.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia określone w 7 ust. 2 decyzji Nr 291/MON na załączonych drukach
stanowiących Załącznik nr 2 do protokołu.
Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 22.06.2011 r. pismo nr V/6250/11.
-

7.

8.

9.

Termin składania formularza negocjacyjnego
Termin składania formularza upłynął w dniu 06/07/20 11 r. o godz. 10.00.
Formularz złożono w dniu 05.07.201 1 r. o godz.9.20.
Termin otwarcia „Formularza negocjacyjnego”
1. Otwarcie „Formularza negocjacyjnego odbyło się w dniu 06/07/20 11 r. o godz. 1200
w: Inspektoracie Uzbrojenia
adres: ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, pok. 313A.
2. Do upływu terminu składania formularza złożono 1 formularz.
3. Informację o otwarciu „Formularza negocjacyjnego” przedstawiono w Załączniku
nr 3 do protokołu.

Informacja o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym
druku Załącznik Nr 4 do protokołu.
-

(

Informacje o zakończeniu postępowania*
W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia umowy podlegające negocja
cj om:
1. Przedmiot umowy: dostawa 26 kpl. PKK na wartość brutto 19.370.000,00 zł
2. Cena jednostkowa PKK wynosi 745.000,00 zł
3.Realizacja umowy przebiegać będzie w dwóch etapach:
1) Etap I odbiór techniczny (15 RPW), badania typu, o których mowa w 6 ust.2,
zgłoszenie gotowości przekazania sprzetu do oceny sprzętu przez SKW (Wyko
nawca): do dnia 29 czerwca 2012 r. 26 kpl. PKK
2) Etap II ocena sprzętu przez SKW, o której mowa w 6 ust.4, szkolenie, przeka
zanie sprzętu Odbiorcy. do dnia 03.12.2012 r.
Z chwilą wykonania Etapu I Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiado
mić Zamawiającego o konieczności wykonania oceny sprzętu przez SKW.
4. Inne postanowienia opisane w „Protokole z negocjacji.
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie „Protokołu z negocjacji” stanowią
cego załącznik do niniejszego protokołu.
—

—
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Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
Oferta złożona przez Wojskowe Zakłady Łączności obejmuje pełną realizację zamó
wienia na dostawę Polowych Kancelarii Kryptograficznych.
Oferta spełnia wymagania formalno-prawne przedstawione w zaproszeniu.

11.

12.

Inne informacje
1. W dniu 27.06.2011 r. korektąNr 06/2011 usunięto z PMT pozycję 1.6.10.18.2 (Mo
bilna Kancelaria Kryptograficzna) i wprowadzono nową pozycję 1.6.10.18.21 (Polo
wa Kancelaria Kryptograficzna);
2. W dniu 11.07.2011 r. korektąNr 07/2011 usunięto z PMT poz. 1.6.10.18.13 (Mobil
na Kancelaria Kryptograficzna);
3. W dniu 26.08.2011 r. korektą Nr 10/2011 wprowadzono do PMT nową pozycję
1.6.10.1 8.3.1 (Polowa Kancelaria Kryptograficzna), dokonano zmiany nazwy zada
nia na poz. 1.6.10.18.17 (było MKK-03 jest Polowa Kancelaria Kryptograficzna);
4. W wyniku ww. korekt przedmiotowe postępowanie realizowane jest w 2011 r.
z następujących pozycji Planu modernizacji technicznej SZ RP w lach 2011-2012:
1.6.10.18.3, 1.6.10.18.3.1, 1.6.10.18.17, 1.6.10.18.21.
5. W związku ze stanowiskiem Gestora UiSW zawartym w notatce ze spotkania w dniu
02.08.2011 r. w sprawie „Wypracowania decyzji w sprawie planowanego w latach
2011-2015 zakupu kancelarii kryptograficznych przeznaczonych do pracy w warun
kach polowych” przedmiotem zamówienia pozostaje Polowa Kancelaria Kryptogra
ficzna (PKK).
6.W wyniku negocjacji Wykonawca zadeklarował możliwość wykonania większej ilo
ści sprzętu w cenie uzgodnionej na 2011 r. dla dostaw planowanych na lata 201320 14, pod warunkiem realizacji dostaw w 2012 r.
7. Inspektorat Uzbrojenia w dniu 16.11.2011 r. pismem nr V/1 2390/11 wystąpił do
ZPR-P8 i DhT MON z propozycją finansowania całości dostaw w 2012 r.
8. W dniu 17.11.2011 r. Zarząd Planowania Rzeczowego P8 pismem nr P8/2524
(pismo wch. nr 19690/IU/11 r.) przychylił się do propozycji zgłoszonej przez Inspek
torat Uzbrojenia i poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w PMT
w latach 2011-2012 oraz w projekcie PMT w latach 2012-2013na realizację dostaw
26kp1.PKKw2O12r.
9. Analizę wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w załączniku nr I
do protokołu.
Wnioski /propozycje/ komisji:
Przedstawiając powyższe Komisja wnioskuje o zaakceptowanie protokołu
i zawarcie umowy z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą
ul. Warszawska 22A, 03-150 Zegrze na dostawę Polowych Kancelarii Kryptograficz
nych na wartość brutto: 19.370.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta
siedemdziesiąt tysięcy złotych) na warunkach określonych w protokole z negocjacji.

(pojXs przew dniczącego komisji)
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Zatwierdzenie wyniku postępowania

Przewodniczący
Sekretarz

-

-

Członek
13

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

(data ipodpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja o zawarciu umowy
14.

Umowę nr IU/2671V-18JUZJNEG/DOS/K1201 1 zawarto w dniu.//2O1 1 r.

(podpniczqcego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu.
../”l4/2O11 r.
2
Czynności powtórzone

15.
*

Brak
niepotrzebne skreślić

(podpis przewodniczącego komisji)

