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Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia na —„Dostawę S kpi. radarów nawigacyjnych Vision Master FT”.
ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa:
Skarb Państwa Inspektorat Uzbrojenia
prowadzący postępowanie:
Szefostwo Techniki Morskiej
Adres:
uL Nieśieska Szl/56
03-867 Warszawa
faks 226873444
telefon 226872211
e-mail: totmdzsz(mw.mil.Dl
-

Przedmiot zamówienia

2.

„Dostawa 5 kpi. radarów nawigacyjnych Vision Master FT”.
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 625 000,00 zł, co stanowi
równowartość 150 222,33 euro w oparciu o kurs euro 4,1592 zł z dnia 25.08.20 11 r.
Wartość szacunkową zamówienia określono w oparciu o cenę ceny jednostkową netto
wyrobów zakupionych w 2010 r. na podstawie umowy nr DZSZ/13/XI63/UZ/PRZJNEG/Z/2010/582 z dn. 30.07.2010 r. na dostawę radarów nawigacyjnych
Bridge Master E;
Sekretarz komisji kmdr Grzegorz JANKOWSKI
Sekretarz komisji Patrycja WSZENDYROWNY rozkaz nr 107 z 07.09.20 1 lr.
—

—

Zasady postępowania:
na zasadach Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
i „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania 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 z późn. zm.);
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia ujęty jest w poz. nr 11.8 oraz 11.9 „Wykazu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego” stanowiącego załącznik nr 1 do „Wytycznych Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON.

(podpis
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W związku z tym, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych, zwaną dalej PZP, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), przedmiot zamówienia wyłączony jest z pod jej działania.
Przedmiot zamówienia ujęty został w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
RP w latach 2011-2012” (5 kpl. radarów na kwotę 1 mln zł), jako służący ochronie
podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 346 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską).
—

Tryb postępowania

Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji zjednym wykonawcą na podstawie
ust. 1. pkt. 3 załącznika do przywołanej decyzji oraz art. 72 Kodeksu cywilnego.

19

Powody zastosowania trybu:
W związku z pozyskaniem informacji, na podstawie pisma dyrektora Spółki „Else”
Technical and Research Seryice Co. Ltd Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, nr wch. 9394 z dn. 21.06.2011 r. że Spółka
ta jest jedynym na Polskę przedstawicielem producenta Northrop Grumman Sperry
Marine, posiadającą wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radarów
nawigacyjnych serii Vision Master FT, Komisja dokonała weryfikacji wniosku z dn.
28.03.201 1 r. o wybór trybu postępowania i wnioskowała w dniu 28.07.2011r.
o zmianę trybu postępowania z przetargu na negocjacje z jednym wykonawcą,
tj. z Spółką „Else” Technical and Research Seryice Co. Ltd Sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku ul. Chodowskiego 7, na podstawie 22 ust 1 pkt 1 „Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON.
—

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 1 do protokołu.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
Oświadczenie osób związanych
oświadczenia na załączonych drukach
z przygotowaniem oraz prowadzeniem postowania
„

„.

Ogłoszenie o zamówieniu
1.

6.

2.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agenci i Obrony*
120...r.
oddnia
I
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia
na stronie internetowej zamawiającego www. iu. Wp. mil.pl
od dnia
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
od dnia
Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 26/09/20 1 ir.
—pismo nr XI/10156/201 1
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Miejsce i termin składania ofert:
Termin złożenia formularza negocjacyjnego przedłużono
z dnia 04.10.20 1 ir. na
dzień 06.10.20 1 lr.z powodu zapisu w zaproszeniu w cz. IV ust. 2 „W celu sprawnego
przeprowadzeni negocjacji pożądane jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów,
o których mowa w cz. III ust. 1-6 do godz. 15:00 dnia 04.10.2011r.” Firma Else użyte
słowo „pożądane” zrozumiała jako niezobowiązujące i w/w dokumenty przywiozła na
dzień negocjacji.
—

7.

Formularz negocjacyjny złożono w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie
przy ul. Królewskiej 1/7, 00-909 Warszawa, w dniu 06.10.2011r.
8

Termin otwarcia formularza negocjacyjny:
Otwarcie formularza negocjacyjnego odbyło się w dniu 06.10.2011r. w siedzibie
Szefostwa Tecbniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, przy
ul. Nieświeskiej 54/56, pok. Nr 15.

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Komisja przyjęła Formularz negocjacyjny nr 16850 z dnia 06.10.2011r. (Informacja o
spełnianiu arunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku
załącznik n do Protokołu).

—

10

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcy w trakcie postępowania

Oferty nieprzyjętc
Listę ofert nieprzyjętych
w załączniku nr

wraz

z uzasadnieniem ich nie przyjęcia określono

Informacje o zakończeniu postępowania
Wpłynął Formularz negocjacyjny od firmy ELSE TECHNICAL and RESEARCH
SERVICE Co. Ltd. Spółka z o.o., uł. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk. Zgodnie
z częścią IV zaproszenia ust. 1 oraz

37 ust. 2 załącznika do przywołanej decyzji,

w celu ustalenia postanowień umowy, Komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje
w oparciu o treść złożonego Formularza negocjacyjnego, w dniu 06.10.2011r.
W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia:
12.

1) Wartość

brutto

umowy

—

998 901,63

PLN

(słownie:

dziewięćset

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jeden 63/100 złotych).
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gotówkowej—

5%

w kwocie brutto 49 945,09 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset czterdzieści pięć 09/100 zł.)
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Przebieg

negocjacji

udokumentowano

w

formie

(papierowej)

protokołu

z przeprowadzonych negocjacji w dniu 06.10.2011 r. w załączeniu do protokołu
z postępowania.
Informacje

o

nieosiągnięciu

Uzasadnienie
ofert)
13

14

15.

zamknięcie

porozumienia

w

postępowania

trakcie

negocjacji:

bez

wyboru

Inne informacje
W przetarguinegocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie 1eriów oceny
ofert ustalono następującą kolejność wlwnawców:
Wnioski /propozycje/ komisji
1) Zaakceptować protokół z negocjacji.
2) Komisja proponuje zawrzeć umowę z: ELSE TECHNICAL and REASEARCH
SERVICE Co. Ltd. Spółka z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk
na wynegocjowanych warunkach na kwotę brutto: 998 90 1,63 PLN (słownie:
dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jeden 63/100 złotych).
Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu
200..r. o godz
internetowej
na stronie
W aukcji elektronicznej wzięło udział
wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Zatwierdzenie wyniku postępowa a
Przewodniczący

-

.

.

.

.

:: :
Członek
16.

Członek

-

-

(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*.
Sz

J

SZEFOSTWA

(data ipodpis osobyjTonej,i
Krc
:2. jIUsz OLbJNJI
-

zącego komisji)
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17.

18.

Informacja o przclaniu powiadomienia o wyboie oferty
Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr IU!342/XI-46/UZ/NEG/DOS/K/20 1 1/m. zawarto w cl

(
Prace komisji zakończyły się w dniu

I...J2O11.r

ego komisji)

.2.....

Czynności powtórzone
19.

Załaczniki: 5 na 48 stronach:
Zał. nr 1

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności
związanych z przygotowaniem tego postępowania na 6 str.
Zał. nr 2 Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 1 str.
Zał. nr 3 Zestawienie formularza negocjacyjnego przed ipo negocjacjach na 1 str.
Zał. nr 4 Protokółz negocjacji 06.10.2011 na 10 str.
—

-

—

-

—

-

-

—
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