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DRUGIE PODEJŚCIE DO SYSTEMU
ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCEGO KAKTUS-MO
Inspektorat Uzbrojenia opublikował zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu na dostawę Zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS.
Poprzedni przetarg w tej sprawie, prowadzony w ubiegłym roku, został unieważniony.
Wojsko Polskie planuje zakupić do końca 2018 roku dwa komplety systemu, który ma być wykonany
zgodnie z już opracowaną Dokumentacją Techniczną do Produkcji Seryjnej, z uwzględnieniem zmian
określonych przez Zamawiającego. Zmiany te mają obejmować m.in. modyﬁkację sprzętową i
oprogramowania – w tym tzw. „kodów źródłowych”.
Każdy komplet systemu KAKTUS-MO ma się składać z: jednego Wozu Dowodzenia Walką Elektroniczną
szczebla operacyjnego, jednego Wozu Analizy, czterech sztuk Namierników Radiowych zakresu HF
oraz czterech sztuk Stacji Zakłóceń HF. W skład zestawów ma wchodzić m.in. aparatura
specjalistyczna łączności i informatyki pochodząca od producentów krajowych, a także aparatura
wykrywania, rozpoznania i zakłócania środków elektronicznych pochodząca od producentów
zagranicznych, a w tym:
odbiornik szerokopasmowy EM 510 ﬁrmy Rohde&Schwarz;
namiernik radiowy TRC 6200 DHF-I ﬁrmy Thales Communications&Security S.A.;
wzmacniacz mocy BLWA0103-1000 ﬁrmy BoNN Elektronik.
Zamówienie ma być realizowane w trzech etapach. W pierwszym ma zostać wykonany jeden komplet
Zintegrowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego KAKTUS-MO z uwzględnieniem zmian
określonych przez Zamawiającego. Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu badań typu
zgodnie z polskimi normami obronnymi oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian. Ostatnim etapem
będzie dostawa drugiego kompletu. Cały kontrakt ma być zrealizowany do 30 listopada 2018 roku.
Ewentualny dostawca będzie miał więc pół roku mniej niż w poprzednim postępowaniu, które
ogłoszono 29 czerwca 2016 r. Wtedy określono, że dostawy miały się zakończyć 29 czerwca 2018 r.
Czytaj więcej: KAKTUS nie dla KenBITu. „Braliśmy udział w pracach B+R”
Samo postępowanie będzie się składało z kilku etapów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu mają być składane do 12 lipca 2017 r. Na ich podstawie zostanie dokonana ich ocena
oraz wyłonieni Wykonawcy w sposób określony w Ogłoszeniu opublikowanym przez Inspektorat
Uzbrojenia. Później Wykonawcy ci zostaną zaproszeniu do składania ofert wstępnych nie
zawierających ceny (jeżeli zakwaliﬁkowane zostaną dwa lub więcej podmiotów).
Po przeprowadzeniu negocjacji, Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert ostatecznych
zwierających cenę, które zostaną ocenione i na tej podstawie zostanie rozstrzygnięte postępowanie.

Przypomnijmy, że system „KAKTUS-MO” został opracowany w latach 2007-2010 w ramach pracy
rozwojowej pod nazwą „Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający”. Projekt został
wykonany przez konsorcjum: Instytut Komunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii
Technicznej i Wojskowy Instytut Łączności.
Poprzednie postępowanie z 29 czerwca 2016 r. zostało unieważnione w dniu 28 listopada 2016 r. z
uwagi na fakt, że Wykonawca nie był w stanie złożyć wymaganego „Oświadczenia z zakresu rękojmi
bezpieczeństwa dostaw”, tym samym nie spełnił warunku udziału w postępowaniu. Wtedy wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w ramach konsorcjum
wraz z partnerami: Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. z Zielonki, Wojskowym Instytutem
Łączności z Zegrza Południowego, Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 S.A. z Zegrza Południowego
i Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. z Czernicy.
W przetargu, jako oddzielne podmioty, nie mogły uczestniczyć polskie spółki prywatne, ponieważ w
ogłoszeniu Inspektorat Uzbrojenia zaznaczył, że Wykonawca ma być: przedsiębiorcą wobec którego
Skarb Państwa sprawuje kontrolę bezpośrednio lub pośrednio (przez inne podmioty), realizowaną
poprzez posiadanie większości głosów w ich organach lub jest uprawniony do powoływania i
odwoływania większości członków ich organów zarządzających.

