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Protokól postçpowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z montazem ekstraktorów
do systemu 1FF stacji radiolokacyjnych
ZAMAWIAJACY
Pelna nazwa:
Skarb Paistwa Inspektorat Uzbrojenia
którego reprezentuje
Koordynator w Inspektoracie Uzbrojenia
-

1.
Adres:
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa
REGON: 142706247
telefon 22 6 873 120
Przedmiot zamówienia:
2

NIP: 7010269523
faks 22 6 873 444

1. Zakup wraz z montaem ekstraktorOw do systemu 1FF stacji radiolokacyjnych.
2. Szkolenie obshig stacj i radiolokacyjnych w zakresie eksploatacj i Zestawów Urzdzeñ
Zapytuj cych.
Zasady postcpowania
Przedmiotem zamOwienia jest dostawa, wy1czona spod stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z pon. zm.), co warunkuje kwalifikacja, zdefiniowana w ,,Wykazie zadañ
o podstawowym znaczeniu dia bezpieczeñstwa i obronnoci pañstwa”, stanowicym
zalqçznik do decyzji Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu zadañ o podstawowym znaczeniu dia bezpieczeñstwa i obronnoci
pañstwa oraz w ,,Wykazie planowanych do wszczçcia postçpowañ, dia których nie
bçdzie stosowana ustawa
Prawo zamówieñ publicznych, z uwagi na koniecznoá
ulokowania zamówieñ w krajowym przemy1e obronnym”, zatwierdzonym przez
Podsekretarza Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji w dniu 3 kwietnia 2012 r.
pismo nr wch. 5556/IU/12 z 4 kwietnia 2012 r. Brak mo1iwoci realizacji zadania
rzeczowego na podstawie procedur okre1onych w dyrektywie Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielenia niektórych zamówiei na roboty budowlane, dostawy i uslugiprzez inslytucje
lub podmioly zamawiajqce w dziedzinach obronnoci I bezpieczeis1wa i zmieniajqca
dyrektywy 2004/1 7/WE i 2004/18/WE (Dz. U UE.L. Nr 216, poz. 76 1 Nr 314, poz. 64)
uzasadnia fakt, iz dyrektywa nie j est ród1em prawa, zdefiniowanym art. 87 Konstytu
cji, a wiçc nie mote byá bezporednio stosowana przez Zamawiajcego.
Niemo1iwoO bezporedniego stosowania dyrektywy wynika z faktu, iz dyrektywa
jako akt prawa pochodnego obowizuje podmioty (jedynie re1cji jednostka a wiçc
—

—
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osoba fizyczna lub prawna ubiegajca sic o udzielenie zamówienia a pañstwo, nie za
miedzy jednostkami) tylko w ci1e okre1onych przypadkach. Brak rekomendacji sto
sowania dyrektywy obrotmej przed jej imp1ementacj do poiskiego porz4dku prawnego
wyrazil rOwnie Dyrektor Departamentu Prawnego MON w pimie nr 708/17/12/AO
z dnia 23 maja br. Przedmiot zamówienia ujçty jest pod poz. 93 w ,,Wykazie zadañ
o podstawowym znaczeniu dia bezpieczeñstwa i obronnoci pañstwa, stanowicych
zalcznik do decyzji nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu zadañ o podstawowym znaczeniu dia bezpieczeñstwa i obronnoci
pañstwa. Podstawowe interesy bezpieczeñstwa pañstwa zostaly przyjçte w strategii
obronnoci Rzeczpospolitej Polskiej, bçdcej dokumentem sektorowym do Strategii
l3ezpieczeñstwa Narodowego RP. Z zapisów pkt. 74 tego dokumentu wynika,
e jednym z podstawowych interesów bezpieczeñstwa jest zapewnienie materialnych
podstaw realizacji zadañ obronnych, w tym poprzez nabycie przedmiotowego sprzçtu
wojskowego, co Z kolei zapewni realizacje ww. zadañ przez:
1) utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych w przemy1e krajowym w zakresie
rodków lcznoci
systemy identyfikacji 1FF, niezbçdnych do realizacji zadañ
zarówno biecychjak równie wynikajcych z potrzeb czasu
2) tworzenie i utrzymanie rezerw sprzçtu i czçsci zamiennych oraz zestawów
remontowych umo1iwiajcych dzialanie wojsk w warunkach ograniczonych dostaw,
3) przygotowanie rodków dowodzenia w rejonie dzialañ taktycznych.
Ponadto z treci pkt 141 ,,Strategii
wynikajednoznacznie, ze to przemysl krajowy
pozostaj e glównym ródlem zaopatrzenia SiT Zbroj nych w uzbroj enie i sprzçt woj sko
wy, a poiskie placówki naukowo-badawcze sq glównym dostawc technologii i my1i
technicznej w zakresie technologii obronnych.
Przedmiot zamówienia ujçty jest w ,,Wykazie uzbrojenia i sprzçtu wojskowego”
stanowi4cym za1cznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie
zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzçt woj
skowy, stanowi4cych zahcznik 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 sprzçt wojskowy (Dz. Urz. Mi Obr.
Nar. Nr 14, poz. 179) pod pozycj nr 11.7 ,,Sprzçt do identyfikacji, rozpoznania,
ladowania kluczy oraz zarzdzania kluczami, sprzct do produkcji i dystrybucji kluczy
kodowych”.
Tryb postçpowania
—

—

“

-
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Postçpowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym Wykonawc4 na podstawie
§ 22 ust 1 pkt 2 ,,gdy wykonawca realizowal wdroenie wyrobu do produkcji
seryjnej” wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania
w resorcie obrony narodowef umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzçt
wojskowy, stanowi4cych zal4cznik do decyzji nr 291/MON Ministra Obrony Narodo
wej z dnia 26 lipca 2006 r.
Firma BUMAR ELEKTRONIKA S.A. (do dnia 05.03.2012 r. Centrum Naukowo
Produkcyjne Elektroniki profesjonalnej ,,RADWAR” S.A.) realizowala dia MON
w latach 2010-2011 dostawç wraz z montaem ekstraktorów do systemu 1FF
dia szeciu stacji radiolokacyjnej NUR-31M zgodnie z umow Nr DZSZ/146/V29/UZ/NEG/Z/2010 z dnia 15.10.12010 r.
Zarówno w przypadku ww. umowy jak i dia realizacji aktualnego zamówienia, dostawa
zespolów elektronicznych wraz z ich montaem do Zestawu Urzdzeñ Zapytujcych
(ZUZ) realizowana byla i jest na podstawie zatwierdzonej orzeczeniem nr 701/DPZ
Dyrektora Polityki Zbroj eniowej MON z dnia 19.01.2004 r. dokumentacj i do produkcj i
seryjnej TI -WS-6232-1202, w czcci dotyczcej Zestawu Urzdzeñ zapytujcych
wg T1-WS-5688-0091 -10, której powstanie bylo wynikiem praçy badawczo
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rozwojowo-wdroeniowej realizowanej przez ww. firmç w temacie SUPRASL.
Ekstraktor do systemu identyfikacji 1FF jest elementem interrogatora dalekiego zasiçgu
typu SA1OM2(E,E1), wprowadzonego do Sil Zbrojnych RP Poleceniem Szefa Gene
ralnego Zarzqdu Logistyki P4 nr 429 z dnia 29 grudnia 2006 r. Ww. elementy monto
wane s w urzdzeniach identyfikacji 1FF SUPRASL, które wystçpuj na stacjach ra
diolokacyjnych NUR-31/31M, a których jedynym producentem i dostawc dia MON
od kilkudziesieciu lat bylo Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonal
nej ,,RADWAR” S.A (obecnie BUMAR Elektronika S.A).
Bumar Elektronika S.A. stosuje zaawansowan technologiç wytwarzania,
pozwa1ajc na uzyskanie urzdzeñ o wysokiej jakoci i niezawodnoci, co wymaga
specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, a przede wszystkim specjalnie przy
gotowanej linii technologicznej. Ma to szczególne znaczenie dia przedmiotu zamówie
nia, z uwagi na jego specjalistyczny charakter zastosowania tj. urzdzenia
systemu identyfikacj i 1FF dia stacj i radiolokacyjnych umozliwiaj identyfikacj ç
przyna1enoci wykrytych obiektów powietrznych oraz odbiór sygnalOw zagroenia.
Przedmiotowe ekstraktory stwarzaj mo1iwoá wydawania informacj i radiolokacyj nej
w postaci plotów 1FF (eliminuj4c przez to system foniczno-rçczny) oraz pozwa1aj
zdalnie sterowaá systemami 1FF z systemów dowodzenia Sil Powietrznych.
Z uwagi na powysze oraz dqc do unifikacji i kompatybi1noci UiSW, zgodnie z § 3
ust. 3 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad I trybu zawierania
umo’w, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzçt wojskowy stanowicych zahcz
nik do decyzji nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.,
aktualnie firma Bumar Elektronika S.A. jest jedyn4 firm mogc wykonaé
zamówienie.
1 i-aiuuuv.J
Decyzja Mini tra uiuu
o wybór trybu
—

1

1

J.
protolcotu nr
Liccyzja stanowi zarcru uu

Osoby I zakres wykonanych przez nich czynnoci
Osoby bior4ce udzial w postçpowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynnoci
okre1a zahicznik nr 1.
Osoby wykonujqce czynnoci w postçpowaniu o udzielenie zamówienia zlo±yly ogwiad
czenia na zalqczonym druku zgodnie z § 7 ust. 2 Decyzji nr 291/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 lipca 2006 roku.
Ogloszenie o zamówieniu*
1.

Ogloszenie o potçpowaniu zotalo zamiegzczone:
na 5tronie Internetowej Europej Gkiej Agencj i Obrony*
od dnia

7

/200.. .r.

w Biuletynie Informacji Publicznej MON
/200.. .r.
od dnia
na Gtronie internetowej zamawiajgcego ww.dotawy.vp.miLp1
oddnia
/200...r.
w iedzibie zamawictjgcego na tablicy og1oszcz
/200.. .r.
od dnia

6.

2.

Zaproszenie do negocjacji wyslano w dniu 20.07.20 12 r.
—

pismo nr V/7269/12.
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Miejsce I termin skiadania formularza negocjacyjnego*
Termin skiadania formularza negocjacyjnego up1ynl w dniu 03.08.2012 r.
o godz.15.00.
Tcrmin z1ocnia ofcrtprzcdlu±ono *
/200.. .r.
pismo nr
/.. ./DZ z
/200.. .r. przcsuniçto z dnia
na dzici
/200. . .r.
Formularz negocjacyjny (nr pisma rejestruj4cego IU/13489 z dnia 03.08.20 12 r.)
zloono w dniu 03.08.2012 r. o godz. 11.00
Termin otwarcia formularza negocjacyjnego*
1. Otwarcie formularza negocjacyjnego odbylo sic w dniu 06.08.2012 r. o godz. 08.15
w Inspektoracie Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, pok. 32].
2. Do uplywu terminu skiadania formularza negocjacyjnego z1oono 1 formularz nego
cjacyjny.
3. Zestawienie z1oonego formularza negocjacyjnego stanowi zahczony druk
zakicznik nr 5
—

W oiwarciuformularza negocjacyjnego uczestniczyla komisja negocjacyjna.
Zbiorczc zcsta’wicnic otwartych ofcrt przcdstawiono w zalgczniku nr
Informacja o spelnianiu warunków udzialu w postçpowaniu

9

Wymagane warunki udzialu w postçpowaniu spelnia 1 wykonawca.
Informacja o spelnianiu warunków udzialu w postçpowaniu zawarta jest na zalqczonym
druku zalqcznik nr2.
-

Informacje i wyjanienia udzielone wykonawcy w trakcie postçpowania

10.

-Niedotyczy

11.

Formularz negocjacyjny nieprzyjçty
W postçpowaniu nieprzyjçtych formularzy negocjacyjnych nie bylo.
Informacje o zakoñczeniu postcpowania*

12.

Informacje o wyborze formularza negocjacyjnego postçpowanie prowadzone bylo
w trybie negocjacji zjednym Wykonawc
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokolu z negocjacji—zal4cznik nr 3
Informacje p nieosiggniçciu porozumienia w trakcie negocjacji
Uzasadnienie zamkniçcia postçpowania bez podpiania umowy:
—

13.

14.

Inne informacje*
W przetarguinegocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawic krytcriów oceny
ofcrt ustalono nastçpujgcg ko1cjnoé wykonuwców:
1
Analizç cen i wykorzystania rodkOw budetowych przedstawia zahicznik nr 4
Wnioski /propozycje/ komisji
wniesienie zabezpieczenia z tytulu na1eytego wykonania umowy w wysokoci 3 %
wartoci brutto umowy tj. 213 899,99 zI.
zatwierdzenie protokolu i podpisanie umowy z konsorcjum Bumar Sp. z 0.0. oraz
Bumar Elektronika S.A.
-

-
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Informacj e o przeprowadzeniu aukcj I elektronicznej *

15

Aukcjç elektroniczng przeprowadzono w dniu
200... r. o godz
stronie internetowej
W aukcj i elektronicznej wziçlo udzial
wykonawców.
Naj korzytniej szg ofertç ztoyla firma:
Zatwierdzenie wyniku postç
Przewodniczcy
Sekretarz
Czlonek

na

Ia

-

-

I

-

odpis)

16.

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokól postçpowania o udzielenie zamówienia
wraz z zahczonymi do niego drukami zatwierdzil kierownik zamawiajcego / osoba
upowaniona przez kierownika zamawiajcego.
KOORDYNATOR
INSPEKTO
ZBR ENI
c
’
4
a’
(data i podpis kierownika z mawiajqcego
tub osoby upowa±nionej)

17.

Informacja o przeslaniu powiadomienia o przyjçciu formularza negocjacyjnego
Nie dotyczy

Informacja o zawarciu umowy

18.

Umowç nr lU/i 77/V-i3/UZ/NEG/DOS/K/2Oi2/L
zawarto w dniu
4

i.4Q.t2

(podpis prewodniczqcego komisji)

Prace komisji zakoñczyly sic w dniu
Czynnoci powtórzone
19.
Nie dotyczy
*

r.

niepotrzebne skre1iá

#‘
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