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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 1łśpl.
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ul. Królewska 1/7

KF/DF 864/210.
ZAMAWIAJACY
Pełna nazwa:
Państwa Inspektorat Uzbrojenia
Skarb
Adres: ul. Królewska 1/7; OO-909 Warszawa
REGON: 142706247
NIP: 7010269523
Telefon: 22 68-73-384
faks: 022 6 873 444
Przedmiot zamówienia:
-

2

e-mail: iu.sdilmon.goy.pl

Wykonanie dostawy 1 kpi. komutatora antenowego KF/DF 864/2 10 obejmującej:
dostarczenie, montaż i uruchomienie wyrobu u użytkownika oraz przeprowadzenie szko
lenia dla 2 osób w zakresie jego obsługi, naprawy i konserwacji.
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:
1) został oznaczony PMT na lata 2011-2012 jako istotny dla podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa „BP”;
2) przedmiot zamówienia ujęty jest pod pozycją 11.4. (Systemy elektroniczne lub
sprzęt przeznaczony do obserwacji i monitorowania widma elektromagnetycznego
w celach rozpoznania wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziała
nia takiemu rozpoznaniu i monitorowaniu) w załączniku nr 1 Wykaz uzbrojenia
i sprzętu wojskowego do wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie
zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem j est uzbrojenie lub sprzęt
wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Na
rodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie
obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt woj
skowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 179 z późn. zm.).
3) wykorzystywany jest w pracy bojowo-rozpoznawczej pododdziałów radioelektro
nicznych i jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na zacho
wanie zasady unifikacji UiSW w Siłach Zbrojnych RP.
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:
—
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—

-

-

-

1)

na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia (firma
ICOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. 3 Maja 54), który posiada prawa
autorskie do dokumentacji technicznej i produkcji przedmiotu zamówienia oraz
oświadczył, że nie zamierza udostępnić tych praw innym podmiotom gospodar
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czym pismo firmy ICOM nr wch.: 6222 z 28.04.201 lr;
konstrukcja komutatora antenowego KF/DF 864/210 oparta jest na urządzeniach
firmy Rayen Resarch Limited, dla której firma ICOM Polska Sp. z o.o. jest do
konca 201 ir jedynym wyłącznym przedstawicielem w Polsce Firma ICOM Pol
ska Sp. z o.o. została upoważniona przez firmę Rayen Resarch Limited do prowa
dzenia negocjacji na dostawę wszystkich produktów i usług firmy Rayen Resarch
Limited oraz prowadzenia wsparcia technicznego i tworzenia aplikacji. pismo nr
wch.: 6222 z 28.04.20llroraznrwch. 6369 z dnia 04.05.201 ir.;
3) komutator antenowy KF!DF 864/210 został wprowadzony na uzbrojenie Sił
Zbrojnych RP „Poleceniem nr 164 Szefa Generalnego Zarządu Logistyki P-4 SG
WP z dnia 10.08.2006r.”;
4) Zgodnie z 3 ust. 1 3 i 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
techniczne, posiadana wiedza fachowa i możliwości, wskazały Zamawiają
cemu tylko na jednego kontrahenta i miały charakter bezpośredni, i obiek
tywny oraz dotyczyły 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
d1aSZRP.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności:
—

2)

—

—

5.

6.

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 30.06.2011 r.
pismo nr V/6459/11. 30.06.201 lr.

—

7.

Miejsce i termin składania formularza negocjacyjnego:
1. Termin składania formularza negocjacyjnego i dokumentów wymaganych
w zaproszeniu upłynął w dniu 12.07.20 lir. o godz. 12.00;
2. Formularz negocjacyjny wraz z dokumentami wymaganymi w zaroszeniu złożono
w dniu 12.07.2011r. godz. 08.34 pismo nr wch. 10703 z dnia 12.07.2Oiir.;
3. Negocjacje w sprawie ustalenia postanowień umowy odbyły się w dniu
13.07.2011r. o godz. 12.00.
-

8.

Termin otwarcia formularza negocjacyjnego:
1. Otwarcie formularza negocjacyjnego odbyło się w dniu i2.07.2Olir.
o godz. 12.30 w pomieszczeniu nr 3i3a;
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 nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu;
2. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest
w załączniku nr2.

czqcego komisji
4
(podpis p/ocI
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10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcy w trakcie postępowania:
W toku postępowania nie dokonywano modyfikacji treści zaproszenie do negocjacji
oraz nie wpłynęły żadne pytania do ich treści.

11.

Oferty nieprzyjęte: nie dotyczy
Informacje o zakończeniu postępowania:
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1. .Na podstawie
42 ust 1 pkt 1 w związku z
33 ust. 1 pkt 2 i
38 ust. 1
pkt 1 decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006r.
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.) oraz „Zasad prowadzenia negocjacji” ujętych w części V ust
9 i 10 zaproszenia do negocjacji (pismo nr wych. V/6459/11 z dnia 30.06.20 1 lr.)
postępowanie podlega zamknięciu.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż w wymaganym
terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających ich spełnienie, a przedsta
wione dokument nie potwierdzają ich spełnienia na dzień złożenia formularza ne
gocjacyjnego.
2. Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu z negocjacji
załącznik nr 3
Inne informacje:
1. Analizę formularza negocjacyjnego w tym złożonych dokumentów przedstawiono
wzałączniku nr 3;
2. Wykaz czynności odbytych w postępowaniu w ramach negocjacji przedstawiono
w załączniku nr 3.
—

„

13.,
;

Wnioski /propozycje/ komisji:
14.

1. Komisja proponuje zatwierdzenie protokołu;
2. Komisja proponuje zamknąć postępowanie bez podpisania umowy ze względu na
niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

15: Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
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Zatwierdzenie wyniku postępowania:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
16

Członek

-

-

-

ppłk Krzysztof JARUGA

..

ppłk Roman SZOTT
Adam GYBOWSKI

. .

-Paweł JANKOWSKI
(podpis)

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

4,4;

oCA

(dala ipodpis kierownika zamawiającego lub
osoby upoważnionej)
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Informacja o przesianiu powiadomienia o przyjęciu oferty nie dotyczy
17.
Informacja o zawarciu umowy:

Umowa nie została zawarta postępowanie zamknięto bez podpisania umowy.

18.

Prace komisji zakonczyły się w dniu

r.

Czynności powtórzone: brak
19.

(poi

komisji
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