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NSPETOATUZROJENIA
Piezęc Zamwiająceo

Protokól postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Urządzenia ochrony kryptograficznej dla okrętów MW:

zakup i dostawa grupowych urządzeń utajniających GUU-3/6
oraz nośników kluczowych dokumentów kryptograficznych”

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
INSPEKTORAT UZBROJENIA

REGON: 142 706 247; NIP: 7010269523;
1.

Adres:
ul. Królewska 1/7, OO-909
telefon: (22) 68722 11,
e-mail:

Warszawa

fax.:

totmdzsz(mw.mil

(22) 6873444

.pl

Przedmiot zamówienia

2

Opis przedmiotu

zamówienia:

„Iirządzenia ochrony kryptograficznej dla okrętów MW:

zakup i dostawa grupowych urządzeń utajniających GUU-316 oraz nośników
kluczowych dokumentów kryptograficznych”.

(pois przewodniczącego komisji)

1/7

Nr referencyjny IU/399!XI-44!UZ/NEG/DOS/KJ2O 11

Zasady postępowania.
Postępowanie prowadzono w oparciu 0:
decyzję 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.) oraz na zasadach
Kodeksu cywilnego.
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia

są dostawy, do których stosuje się art. 346 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w związku z art. 4 pkt. 3 lit f ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.

—

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759,

zpo”źn. zm.) niniejsze postępowanie wyłączone jest spod jej działania. 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 jest uzbrojenie

lub

sprzęt

wojskowy,

stanowiących załącznik do przywołanej decyzji, pod pozycją Nr 11.6, oraz ujęty jest w
„Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w 2011—2012 r.” jako służący ochronie
podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

-

podpisprewodniczqcego komisji)
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Tryb postępowania - Powody zastosowania trybu innego niż przetarg:
komisja ustaliła, że na rynku występuje tylko jeden wykonawca Grupowych Urządzeń
Utajniających (GUU-3/6) tj. Wojskowy Instytut Łączności Zegrzu. Wojskowy Instytut
Łączności prowadził prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których opracowano Grupowe
Urządzenie

Utajniające

GUU-3/6.

Ponadto

posiada

uzgodnioną i

zatwierdzoną

dokumentację konstrukcyjną do produkcji seryjnej, jako gotowego wyrobu w wykonaniu
wojskowym, przez Departament Polityki Zbrojeniowej pod nr WT-108.00.00.00 nr arch.
4.

Pf-5/2002/KK. Urządzenia GUU-3/6 zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych Poleceniem
nr 18/Log/GZDiŁ-P6 Szefa Generalnego Zarządu Logistyki P-4 z dnia 02.06.2004 r. i od
tego czasu Wojskowy Instytut Łączności jest jedynym jego producentem i jako jedyny
wykonawca posiada certyfikat typu dla urządzeń GUU-3/6 nr 026/2002/JCW w WSI, który
upoważnia Instytut do jego wytwarzania. W tym konkretnym przypadku zamówienie może
uzyskać tylko od jednego wykonawcy.

Osoby i zakres wykonanych przez nie czynności.
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonych drukach „Oświadczenie osób związanych z przygotowaniem
oraz przeprowadzeniem postępowania „.

Ogłoszenie o zamówieniu.
6.

Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 03/06/2011r. pismo nr 5456/11

. .

(podpis prżewodniczącego komisji)
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Miejsce i termin składania formularza negocjacyjnego.
Termin składania formularza negocjacyjnego upłynął w dniu 14.06.2011 r. godz. 14:00
„

Formularz negocjacyjny złożono w IU w Warszawie ul. Królewska 1/7 w dniu:
13.06.2011 r. godz. 13:30 (IU nr 8885 dnia 13.06.2011).

Termin otwarcia formularza negocjacyjnego.
8.

Otwarcie formularza negocjacyjnego odbyło się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 14:30
w Inspektoracie Uzbrojenia adres: ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA, pok. 1 13.
Zestawienie przedstawiono w załączniku nr 2 do Protokołu.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wymagane

warunki

udziału w postępowaniu

Wykonawca

spelnia.

(Informacja

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest w załączniku nr 3
do Protokołu).

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania:
10.

•

pismo nr XI/5927/2011 z dnia 15.06.2011 r. dot. zmiana terminu negocjacji;

Formularz negocjacyjny nieprzyjęty.
11.

W postępowaniu nie przyjęto 1 formularza negocjacyjnego. Formularz negocjacyjny
nieprzyjęty wraz z uzasadnieniem nie przyjęcia określono w załączniku nr 4 do Protokołu.

(podpis prze

iczącego komisji)
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Informacje o zakończeniu postępowania.
Uzasadnienie zamknięcia postępowania bez wyboru oferty
Na podstawie

33 ust. 1 pkt. 1 załącznika do decyzji nr 291/MON, Zamawiający nie

przyjmuje formularza negocjacyjnego:
Zgodnie z częścią II ust. 1 pkt. 5 „Warunki udziału w negocjacjach” Zaproszenia,
Zamawiający żądał, „przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż na 6 dni przed
terminem, o którym mowa w cz. IV ust. 2, aktualne informacje (imię, nazwisko,
stanowisko), dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych Wykonawcy,
a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali Wykonawcę
12.

w postępowaniu”, tj. w części IV ust. 2 „W celu sprawnego przeprowadzenia negocjacji
pożądane

jest

przekazanie

Zamawiającemu

dokumentów,

o

których

mowa

w cz. III ust. 1-6, do dnia 14.06.2011 do godziny 14:00”.
Natomiast Wykonawca oświadczenie to dostarczył w dniu 08.06.20 1 1 (IU 8608/fax
z dnia 08-06-2011 godzina 12:26), czyli zgodnie z art. 111

2 K.C. z dnia 23.04.1964 r.,

(Dz. U. z 1964. Nr 16, poz. 93) Wykonawca nie spełnił wymogu wynikającego z części II
ust. 1 pkt. 5 Zaproszenia.
Na podstawie
negocjacyjnego

33 ust.1
Wykonawcy,

pkt.

1

bowiem

Zamawiający nie przyjął formularza
nie

spełnił

on

warunków

udzialu

w postępowaniu.

13.

Inne informacje.

_—-z
7 „i
(podpis rzw br zącego komisji)
.—
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Wnioski /propozycje/ komisji:

Zamknięcie
14

postępowania

nr

IU/399/XI-44/UZJNEG/DOS/K!201 1

na

podstawie

42 ust. 1 pkt. 1 załącznika do decyzji Nr 291/MON z 26 lipca 2006 r., ponieważ
nie złożono żadnej oferty podlegającej wyborowi.

15.

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.

Zatwierdzenie wyniku postępowania.

Przewodniczący

--.

.

.

.

-

Sekretarz

-

(podpis)

Członek

-

.

. ..

.

(podpis)

16.

Członek

-

(podpis)

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdziła kierownik zamawiającego / osoba
upoważniona przez kierownika zamawiaj ącego*.
SZEFO TWA TE H”[ KI MORSKIEJ
DOk orat

(dat ibd5ś kie
iijącego
lub osoby up ważnionej)
-

(podpis

komisji)
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17.

Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty.

Informacja o zawarciu umowy.
Umowę nr IU/399/XI 11,”UZ/NEG/DOS/K12011 ...

zawarto w dniu

I

I)1 1

SZE
SZEFOSTWA TECH QRSKEJ
Inspektoratu

18.

zJ?g4ikmisji)

pbtpWpe

Prace komisji zakończyły się w dniu

./. :;. /2011 r.

(podpis przewodniczącego komisji)

Załączniki: 4 na 6 stronach:

Zał. nr 1

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności
związanych z przygotowaniem tego postępowania na 2 str.
Zał. nr 2—Zestawienie formularza ofertowego otwartego w dniu 14.06.2011 r. na I str.
—

-

-

Zał. nr 3
Zał. nr 4

—

—

Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 2 str.
Informacja o nieprzyjęciu formularza ofertowego na 1 str.
-

-
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