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INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Królewska 1/7

V

V

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę Grupowych Urządzeń Utajniających
GUU-3/4SE -9 kpi. i GIJU-3/6SE —13 kpi.
-

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
Adres:
ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa
REGON: 142 706 247N1P—701 0269523
telefon (22) 68 73 384
faks (22) 68 „73 444
e-mail: iu.sdil2imon.goy.pl
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia;

2.

Dostawa Grupowych Urządzeń Utajniających GUU-3/4SE -9 kpi. i GUU-3/6SE
•13 kpi., w ukompletowaniu:
GUU-3/4SE —1 szt., IBDK-1 —2 szt., ID-1 -2 szt.
GUU 316SE 1 szt., IBDK-1 —2 szt., ID-1 2 szt.
—

3.

-

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.).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której stosuje się art. 296 Traktatu ustana
wiającego 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 (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
Komisja dokonując wyboru zasad prowadzenia postępowania stwierdziła, że przed
miot zamówienia
dostawa grupowych urządzeń utajniających GUU-3/4SE
i GUU-3/6SE ujęty jest w:
—

-

„Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2011-2012” pod pozy
cjami zadaniowymi, jako służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa
państwa
-

—

/1
(Podyprze 4ącego komisji)
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w „,Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do wy
tycznych 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.), pod po
zycją 11.6. (Sprzęt do zabezpieczenia przetwarzania i przechowywania danych oraz
sprzęt do zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem pro
cesu szyfrowania).
-

„

(

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie
wniosku z dnia 02.08.20 1 1 r. w sprawie wyboru trybu postępowania zatwierdzonego
przez Koordynatora IU w dniu 04.08.20 1 1 r..
Powody zastosowania trybu:
Komisja proponując wybór trybu działała na podstawie 3 ust.2 „postępowanie pro
wadzi się z zachowaniem zasad legalności, gospodarności, celowości i rzetelności” 3
ust. 3: „Zamawiający prowadzi postępowanie mając na względzie dążenie do un/ika
cji i kompatybilności UiSW Sił Zbrojnych, racjonalizacji kosztów jego eksploatacji
oraz realizacji unwwy” 16 ust. 1: „Przed wszczęciem postępowania zamawiający
dokonuje wstępnej analizy rynku potencjalnych producentów i śykonawców(...)” i
22 ust. 1 pkt. 1 „gdy z przyczyn technicznych lub z powodu posiadania praw wyłącz
nych występuje jeden wykonawca (..)„ oraz 22 ust. 1 pkt. 2 „gdy wykonawca reali
zował wdrożenie wyrobu do produkcji seryjnej” „Wytycznych Ministra Obrony Naro
dowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie”
(Decyzja Nr 291/MON), w ramach dokonanej analizy rynku potencjalnych producen
tów i wykonawców ustaliła, że występuje tylko jeden wykonawca, to jest Wojskowy
Instytut Łączności Instytut Badawczy.
Wojskowy Instytut Łączności Instytut Badawczy jest wykonawcą pracy wdrożenio
realizowanej
p.k.
STORCZYK-K,
w
ramach
umowy
nr
wej
7/DPZ/1 8/OSDŁiR!WR/MON/200 1/1661
z dnia 10.09.200 1 r., w wyniku której Instytut wykonał dokumentację techniczną i eks
ploatacyjną urządzeń GUU-3, zatwierdzoną do produkcji seryjnej przez Departament
Polityki Zbrojeniowej MON w dniu 30.01.2002 r. Ponadto Instytut wykonał partię
próbną urządzeń GUU-3.
Urządzenia produkowane są w oparciu o Warunki Techniczne nr WT-108.00.00.00
nr arch. Pf-5/2002/KK. Dokumentacja ma charakter niejawny (w tym: 6 dokumentów
o klauzuli POUFNE i 2 dokumenty o klauzuli ZASTRZEŻONE). Ze względu na spe
cyfikę urządzeń oraz charakter wykonanej dokumentacji technicznej znajduje się ona
w Kancelarii Kryptograficznej Wojskowego Instytutu Łączności i jest zarejestrowana
pod numerem kancelaryjnym WIŁ Pf-5/02/KK.
Przedmiot zamówienia tj. GUU-3/4SE i GUU-3/6SE przeszły pomyślnie kolejny pro
ces certyfikacji, w wyniku którego uzyskały „Certyfikat ochrony kryptograficznej ty
pu” Nr 156/2011 JC SKW wystawiony w dniu 14 lipca 2011 r., wskazujący, iż produ
centem przedmiotowych urządzeń jest Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą 05-130
Zegrze, ul. Warszawska 22A. Zamawiane aktualnie urządzenia będą podlegać proce
sowi certyfikacji na zgodność z wyżej wymienionym certyfikatem typu. Wojskowy
Instytut Łączności posiada duże doświadczenie w procesie certyfikacji urządzeń GUU
3, co gwarantuje pozytywne zakończenie tego procesu oraz uzyskanie stosownych cer
tyfikatów wystawionych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
—

(Pody rz9”dnicząceo komisji)
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Urządzenia GUU-3 zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych Poleceniem
nr 18/Log/GZDiŁ-P6 z dnia 02.06.2004 r.
Wojskowy Instytut Łączności stosuje zaawansowaną technologię wytwarzania, pozwa
lającą na uzyskanie urządzeń o wysokiej jakości i niezawodności co wymaga specjati
stycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, specjalizowanych laboratoriów badawczych,
a przede wszystkim specjalnie przygotowanej linii technologicznej.
Aktualnie
Instytut
realizuje
umowę
nr
IU/178/V-16/DZSZ/108/V5/UZ/NEG/Z/2009/201 I z dnia 29.04.20 10 r. zawartą z Inspektoratem Uzbrojenia
na modyfikację nośników ID-1 nośniki te są elementem urządzeń GUU-3.
W związku z tym poszukiwanie innych wykonawców bez uwzględnienia powyższych
treści, prowadzić będzie do zwiększenia ryzyka realizacji dostawy urządzeń GUU-3
dla Sił Zbrojnych, na wymaganym poziomie.
W tym konkretnym przypadku względy techniczne oraz gwarancja przestrzegania wy
magań wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych, wskazują zamawia
jącemu 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.
Działając na podstawie 3 ust.2 i ust.3, 16 ust. 1 i 22 ust.1 pkt.2 „Wytycznych Mini
stra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmio
tem jest uzbrojenie” komisja przeprowadziła postępowanie w trybie negocjacji
z jednym wykonawcą zgodnie z powyższym uzasadnieniem i wysłała zaproszenie
do negocjacji na dostawę do Wojskowego Instytutu Łączności z siedzibą
05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A.

C

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 01.09.2011 r. pismo nr V/9152/11.
-

7.

8.

Termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 08/09/20 1 1 r. o godz. 10.00.
Ofertę złożono w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 07.09.20 1 1 r. o
godz. 13.40.
Otwarcie „Formularza negocjacyjnego”
1. Otwarcie „Formularza negocj acyjnego odbyło się w dniu 08/09/2010 r. o godz. I 0°°
w: Inspektoracie Uzbrojenia
adres: ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, pok. 313A.
2. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
3. Informację o otwarciu „Formularza negocjacyjnego” przedstawiono w Załączniku
nr 3 do protokołu.

(pod s prniccego komisji)
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9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia I 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 podiegajce negocja
cjom:
1. Przedmiot umowy: dostawa Grupowych Urządzeń Utajniających GUU-3/4SE
9 kpi. i GUU-3/6SE —15 kpi.
2. Wartość umowy brutto 3.779.700,00 zł, w tym:
1) bezwarunkowo brutto 3.449.998,00 zł
2) warunkowo brutto 329.702,00 zł, po potwierdzeniu przez Zamawiającego w
2012 r. posiadania środków finansowych na dostawę 2 kpi. GUU-3/6SE.
3. Ceny jednostkowe brutto urządzeń wynoszą:
GUU-314SE 145.215,00 zł.
Ceny jednostkowe brutto komponentów, wchodzących w ukompletowanie wynoszą:
a) GUU-3/4SE 109.035,00 zł/szt.
b) IBDK-1 16.150,00 zł/szt.
c) ID-1 1.940,00 zł/szt.
GUU-3/6SE 164.851,00 zł.
Ceny jednostkowe brutto komponentów, wchodzących w ukompletowanie wynoszą:
a) GUU-3/6SE— 128.671,00 zł/szt.
b) IBDK-1 16.150,00 zł/szt.
c) ID-1 1.940,00 zł/szt.
3. Termin wykonania dostawy:
wykonanie, odbiór techniczny i przekazanie do depozytu
Etap I
do dnia
10.12.201 lr.
Etap II certyfikacja, przekazanie do Odbiorcy wraz z certyfikatami zgodności
do dnia 28.02.20 12 r.
4. Inne postanowienia opisane w „Protokole z negocjacji.
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie „Protokołu z negocjacji” stanowią
cego załącznik do niniejszego protokołu Załącznik nr 5.
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
Oferta złożona przez Wojskowy Instytut Łączności obejmuje pełną realizację zamó
wienia na dostawę Grupowych Urządzeń Utajniających GUU-3/4SE- 9 kpi. i GUU
3/6SE— 13 kpi.
Oferta spełnia wymagania formalno-prawne przedstawione w zaproszeniu.
-

—

—

—

—

—
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—

-

—

-

—

—

11.

Inne informacje
1. Wojskowy Instytut Łączności pismem wch. nr 15402/11 z dnia 15.09.2011 r.
potwierdził ceny jednostkowe oraz wartość zamówienia wynegocjowaną w dniu
09.09.20 1 1 r. oraz przedstawił nową kalkulację cen urządzeń GUU-3/4SE i GUU
3/6 SE.
2. Analizę wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w Załączniku nr 1
do protokołu.
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12.

Wnioski /propozycje/ komisji:
Przedstawiając powyższe Komisja wnioskuje o zaakceptowanie protokółu
i zawarcie umowy z Wojskowym Instytutem Łączności. z siedzibą: ul. Warszawska
22A, 03-150 Zegrze na dostawę w ramach Grupowych Urządzeń Kryptograficznych
GUU-3/4SE i GUU-3/6SE na wartość brutto: 3.449.998,00 zł (słownie: trzy miliony
czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)
na warunkach określonych w protokole z negocjacji.
Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący

..7

Sekretarz
Członek

13
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L?l/—
„:

-

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

(data ipodpis kierownika zamawiajqcego
lub osoby upoważnionej)

14.

Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr 1U1494fV- I 8IUZ/NEGIDOSIK/20 11 zawarto w dniu(2C.ki.ć20 11 r.

sprwodniczqcego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu

./(.k”2O]1 r.

Czynności powtórzone

18.
*

niepotrzebne skreślić

(pojs pwodniczącego komisji)

