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Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2019/S 047-109066

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Osoba do kontaktów: Iwona Woźnica
04-470 Warszawa
Polska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Usługa naprawcze i konserwacyjne sprzętu łączności w latach 2019-2021

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Wykonawcy/terytorium RP/Polskie Kontyngenty Wojskowe.
Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu łączności w latach 2019-2021.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

mailto:2rblog.zampub@ron.mil.pl
http://www.2rblog.wp.mil.pl
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II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 23 577 235,77 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla
procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
(podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we
właściwej dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy
2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa
członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle
określonymi w dyrektywie: nie
Przesłanki zastosowania w postępowaniu art. 131a oraz 131h ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 litery
ai b ustawy Pzp, czyli trybu zamówienia z wolnej ręki: 
1) Przedsiębiorca Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. 05-130 Zegrze przedstawił oświadczenie, iż spółka
jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej I technologicznej z ochroną praw wyłącznych oraz finalnym
producentem i dostawcą dla Sił Zbrojnych RP niżej wymienionych wyrobów: 
1. Przenośny - Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS 1,8; 
2. Mobilny Terminal Satelitarny MTS 4,6 AGAWA;
3. Zestaw Mobilny – Cichy Radar Morski ZM-CRM; 
4. Mobilna Kancelaria Kryptograficzna MKK-03; 
5. Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD; 
6. Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKK; 
7. Aparatownia Zarządzania Systemem Łączności AZSŁ; 
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8.Terenowo - Interwencyjny Wóz Dowodzenia TIWD; 
9. Mobilny Maszt Antenowy Ftm 36/9, Ftm 24/5; 
10. System Łączności Działań Specjalnych LOBIA-S; 
11. Aparatownia Radioodbiorcza Krótkofalowa Zmodernizowana ARO-KZ; 12.Punkt Wymiany Poczty Polowej
PWPP. 
2) Przedsiębiorca Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. 05-130 Zegrze przedstawił oświadczenie, iż spółki
WZŁ nr 1 S.A i Transbit Sp. z o.o. są współwłaścicielami dokumentacji Technicznej na podstawie której WZŁ
nr 1 S.A jest jedynym finalnym producentem i dostawcą dla Sił Zbrojnych RP Ruchomych Węzłów Łączności
Cyfrowej RWŁC-10 w następujących wersjach: 
1. RWŁC-10/T (aparatownia transmisyjna AT); 
2.RWŁC-10/K (aparatownia komutacyjna AK); 
3. RWŁC-10/KF(aparatownia transmisyjna KF); 
4.RWŁC-10/CT (aparatownia komutacyjna CT); 
5. RWŁC-10/T4 (aparatownia transmisyjna T4); 
3) W oświadczeniu firma wskazała, że dokumentacje techniczne i technologiczne do wyżej wymienionych
wyrobów nie były w przeszłości, ani też nie są aktualnie i nie będą w przyszłości przedmiotem
udostępnienia,użyczenia, licencji bądź sprzedaży innym podmiotom gospodarczym. Przedsiębiorca przekazał
kopie pierwszych stron dokumentacji technicznej wraz z przedmiotowymi kartami zmian i odstępstw, świadectw
rejestracji znaków towarowych oraz decyzji Urzędu Patentowego RP. Z uwagi na złożone przez firmę Wojskowe
Zakłady Łączności nr 1 S.A. 05-130 Zegrze oświadczenie, iż są jest jedynym właścicielem dokumentacji
technicznej, która nie została udostępniła i ww. firma nie zamierza udostępnić praw do dokumentacji technicznej
innym podmiotom gospodarczym, zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania o wszczęciu
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust.1 w związku z art. 131a oraz 131h ust.
6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986). Zamówienie jest realizowane w oparciu o przepisy Rozdziału 4a ustawy Pzp z uwagi
na fakt, iż dotyczy zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, którego przedmiotem są dostawy
związane ze sprzętem wojskowym.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
W/16/2019

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2019/S 031-070787 z dnia 13.2.2019

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 59/07/5/2019
Nazwa: Przedmiotem zamówienia są usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu łączności w latach 2019-2021.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.2.2019

V.2) Informacje o ofertach

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70787-2019:TEXT:PL:HTML
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 Spółka Akcyjna
05-130 Zegrze
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 23 577 235,77 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 23 577 235,77 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.2) Informacje dodatkowe:
1.Maksymalna wartość środków na realizację usługi w latach 2019-2021 wynosi: w roku 2019 wartość netto
2 439 024,39 PLN; w roku 2020 wartość netto 10 569 105,69 PLN; w roku 2021 wartość netto 10 569 105,69
PLN.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.3.2019

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

