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Pieczęć organizatora

Protokól
postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę terminali satelitarnych „FIKUS”

ZAMAWIAJACY
Pełna nazwa:
Skarb Państwa Inspektorat Uzbrojenia
Adres: ul. Królewska 1/7; OO-909 Warszawa
REGON: 142706247
NIP: 7010269523
Telefon: 22 68-73-384
faks: 22 6 873 444
-

e-mail: iu.sdilJmon.goy.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest dostawa 8 szt. (ośmiu sztuk) przenośno przewoźnych termi
nali satelitarnych PPTS-1,8 z anteną 2,4m „FIKUS”, w ukompletowaniu
zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją producenta
Warunki Techniczne
na Przenośno
Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 (wer.2) z ant. 2,4m
Nr WT-140.00.00.00.
-

2.

—

-

Zasady postępowania:

Postępowanie prowadzono na zasadach: Kodeksu Cywilnego i 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. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179 z późn. zm.) ponieważ:
Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przepisów ww. ustawy
można nie stosować, jeżeli do przedmiotu zamówienia znajduje zastosowanie art. 296
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej). Komisja dokonując wyboru propozycji zasad prowadzenia postę
powania ustaliła, że przedmiot zamówienia:
został oznaczony PMT na lata 2011-2012 jako istotny dla podstawowego interesu
1)
bezpieczeństwa państwa „BP”;
2) przedmiot zamówienia ujęty jest pod pozycją 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 załączniku nr 1
Wykaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego do wytycznych Ministra Obrony Naro
dowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbro
jenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Mi
nistra 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. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179 z późn.
zm.);
—

—

-

-
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Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą; gdyż: działając
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. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz.
179 z późn. zm.), komisja ustaliła, że:
na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia tzn. Woj
skowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, które są jedynym właści
cielem dokumentacji technicznej, posiadającym wyłączność do praw autorskich,
produkcji i dystrybucji przedmiotu zamówienia oraz nie zamierzają udostępnić
tych praw innym podmiotom gospodarczym oświadczenie WZŁ nr 1 pismo nr
3091 z08.03.2011 r.;
2) Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, będące właścicielem
dokumentacji technicznej wdrożonej do produkcji seryjnej, nr WT-140.00.00.00
na przedmiotowe przenośno przewoźne terminale satelitarne PPTS-1 .8, realizowa
ły umowy: DZSZ/178/y-2/UZ/PRO/D/2005 z dnia 15.05.2006r. i DZSZ/126/y29/UZ/NEG/Z/2008-2009 z dnia 02.1 2.2008r. z należytą starannością;
3) przedmiotowy wyrób został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP rozkazem nr
606/Log./DIiT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13.06.2007 r. w sprawie
wprowadzenia do SZ RP przenośno-przewoźnego terminala satelitarnego -1,8
(PPTS-1 „8).
4) Zgodnie z 3 ust. 1 3, 16 oraz 22 ust. 1 pkt. 1 decyzji Nr 291/MON, zaszły
przesłanki do zastosowania trybu negocjacji z jednym wykonawcą gdyż:
a) w tym konkretnym przypadku posiadanie praw wyłącznych, względy tech
niczne, posiadana wiedza i możliwości, wskazują Zamawiającemu tylko na
jednego kontrahenta i mają charakter bezpośredni, i obiektywny oraz dotyczą
sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku zamówienie
można uzyskać tylko od jednego Wykonawcy;
b) poszukiwanie innych wykonawców bez uwzględnienia powyższych treści
prowadzić będzie do zwiększenia ryzyka realizacji dostawy na wymaganym
poziomie, zgodnym z warunkami technicznymi bądź nie wykonaniem dostaw
dla SZRP.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności:
1)

-

-

—
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1. Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie
czynności określa załącznik nr 1.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonym druku zgodnie z 7 ust.2 Decyzji nr 291/MON Mi
nistra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 roku.
Ogłoszenie o zamówieniu: Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 20.04.2011 r.
pismo nr V/3756/11. 20.04.2011r.
Miejsce i termin składania formularza negocjacyjnego:
1. Termin składania formularza negocjacyjnego i dokumentów wymaganych
w zaproszeniu upłynął w dniu 1O.O5.2011r. o godz. 12.00;
2. Formularz negocjacyjny wraz z dokumentami wymaganymi w zaroszeniu złożono
w dniu 10.05.2011r. godz. 14.45 pismo nr wch. 6723 z dnia 10.05.2011r.;
3. Negocjacje w sprawie ustalenia postanowień umowy odbyły się w dniach:
11.05.2011r., 20.05.2011r., 17.06.201 ir., 01.09.2011r., 18.10.201 ir. (spotkanie
robocze), oraz zakończono w dniu 02.12.2011r.
—

-
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8.

Termin otwarcia formularza negocjacyjnego:
1. Otwarcie formularza negocjacyjnego odbyło się w dniu 10.05.2011r.
o godz. 15.00 w pomieszczeniu nr 313a;
2. Do upływu terminu określonego w zaproszeniu do złożenia formularza negocja
cyjnego złożono 1 formularz negocjacyjny;
3. Zestawienie złożonych formularzy negocjacyjnych stanowi załączony druk
załącznik nr 5.
—

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu;
2. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest
w załączniku nr2.

10

11.

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcy w trakcie postępowania:
(o któiych był informowany podczas kolejnych spotkań negocjacyjnych):
1. Przyjęto koncepcje umowy wieloletniej do roku 2015. Gestor UiSW
potwierdził zasadność zawarcia umowy wieloletniej do roku 2015
przedstawił
i
planowane
ilości
terminali
w
kolejnych
latach
—pismo nr wch. IU8927z dnia 14.06.2011r.;
2. W dniu 09.11.2011r. Gestor UiSW przesłał dane uzupełniające do nowej
poz. PMT na lata 2012-2013, zwiększając w ten sposób liczbę terminali o 2 szt.
—pismo nrwch. IU19312z dnia 14.11.2011r.
3. W dniu 10.11.2011 r. Gestor UiSW wycofał się z koncepcji zawarcia umowy
wieloletniej do roku 2015, deklarując rozpoczęcie prac nad opracowaniem WTT
na nowy terminal,—pismo nr wch. IU 19194/IU/11 z dnia 10. 11.2011r.;
4. Zmianie uległo ukompletowanie wyrobu do pełnej wersji zgodnie z dokumentacją
techniczną wyrobu. Gestor potwierdził zmianę ukompletowania wszystkich
terminali dostarczanych w ramach umowy do pełnej wersji zgodnie z dokumenta
cją techniczną producenta —pismo nr wych. ZPSDiŁ P-6 nr P6/5 758/11/V;
Oferty nieprzyjęte: nie dotyczy
Informacje o zakończeniu postępowania:

1. W trakcie negocjacji ustalono następujące postanowienia umowy:
a) umowa obejmuje dostawę 8 szt. terminali FIKUS w pełnym ukompletowaniu
zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją producenta
Warunki Tech
niczne na Przenośno Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS- 1,8 (wer.2) z ant.
2,4m Nr WT-140.00.00.00
b) odstępuje się od przyjętych wcześniej etapów umowy i przyjmuje się dostawy
kompletnych wyrobów (bez dostaw części składowych i płatności za nie
w 2011r);
c) ustala się następujący sposób oraz terminy wykonania umowy:
szkolenie II stopnia dla obsług terminali (które odbyły szkolenie I-stopnia w
CSŁ1I w Zegrzu) przed dostawą pierwszych egz. terminali FIKUS tj. do
dnia 30.06.2012r.;
dostawa 4 szt. terminali FIKUS do 30.06.2012r.;
dostawa 4 szt. terminali FIKUS do 30.10.2012r.;
d) gwarancja wyrobów 26 m-cy,
e) Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie w wymiarze 22 dni dla
obsług terminali FIKUS w tym: teoretycznie i praktycznie przeszkoli grupę 17
osób;
f) cena jednostkowa wyrobów ustalona zostaje na kwotę 3.150.000,00 zł;
g) Zamawiający udzieli wcześniejszej płatności na kwotę 10.240.000,00 zł, która
zostanie rozliczona kompletnymi wyrobami (4szt.) do 30.06.2012r.
—

-
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h) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 1%;
2. Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu z negocjacji
załącznik nr 3
Inne informacje:
1. Analizę formularza negocjacyjnego w tym złożonych dokumentów przedstawiono
w załączniku nr 3;
2. Wykaz czynności odbytych w postępowaniu w ramach negocjacji przedstawiono
w załączniku nr 3.
—

13.

Wnioski /propozycje/ komisji:
14.

15

1. Komisja proponuje zatwierdzenie protokołu;
2. Komisja proponuje podpisanie umowy z uwzględnieniem postanowień przyjetych
podczas negocjacji;
Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
1

Zatwierdzenie wyniku postępowania:

Przewodniczący

-

Sekretarz

-

Członek

-

Członek

-

„

ppłk Krzysztof JARUGA
ppłk Roman SZOTT
mjr Marcin KOMOROWSKI

....I

Adam GRZYBOWSKI

16.
(podpis)

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

(data ipodpis kierownika

Informacja o przesłaniu powiadomienia o przyjęciu oferty: nie dotyczy
17.
Informacja o zawarciu umowy:

.

Umowa została w dniu

i

nr umowy IIJ/4-f/V-l 8/UZ/NEG/DOS/K1201 1/.
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18.
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Prace komisji zakończyły się w dniu

r.

Czynności powtórzone: brak
19.

(podpis prwodnzącego komisji
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