Nr referencyjny U/77/IW/10

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na:
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW PIROTECHNICZNYCH
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:
1 BAZA MATERIAŁOWO – TECHNICZNA

1.

Adres:
Ul. Okólna 37 , 87-100 Toruń
REGON: 870037021;
telefon: 56 653 36 25
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl

NIP: 879-017-76-58
faks: 56 653 36 60

Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków pirotechnicznych, w tym 135 szt.
pironabojów PK-16M i 1000 szt. spłonek KWM-3.
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na łączną kwotę brutto – 500 000,00 zł.,
netto – 409 836,06 zł., co stanowi równowartość 101 936,59 €, w oparciu o kurs 4,0205 zł. z
dnia 01.12.2010r.
Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: p. Janusz OSOWSKI

Zasady postępowania

3.

1. Postępowanie prowadzone w oparciu o: Kodeks Cywilny i § 22 ust.1, pkt 1,2 Wytycznych
Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, stanowiących
załącznik do Decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON 06.14.179) w
sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, zwanych dalej Wytycznymi.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa, do której stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską i na podstawie art. 4, pkt 3, lit. f wyłączona jest spod działania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z dnia 2008r.
Nr 171, poz. 1058).
3. Przedmiot zamówienia jest ujęty w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych pod pozycją 4 – „Bomby, torpedy, rakiety,
pociski…” oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008r. w
sprawie wykazu uzbrojenia (DzU Nr 214, poz. 1350) pod pozycją ML 4 – „Bomby, torpedy,
rakiety, pociski…”.
4. Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych oraz są
uŜytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań z zakresu ochrony
bezpieczeństwa państwa.

Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie § 22
Decyzji nr 291/MON i art. 72 Kodeksu Cywilnego.
2. Powody zastosowania trybu innego niŜ „przetarg”:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 z Bydgoszczy zostały wskazane przez Szefostwo
Środków Bojowych IW SZ w związku z pilną potrzebą przywrócenia sprawności technicznej
samolotów Su-22 i Mig-29. Zakłady te jako jedyne dokonują usprawnienia wymienionych
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samolotów, w związku z czym posiadają odpowiednio wyposaŜoną bazę techniczną i
moŜliwości w pozyskiwaniu lotniczych środków bojowych niezbędnych do odtworzenia
gotowości bojowej w/w statków powietrznych.
3. Decyzja Dowódcy 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu o wybór trybu została
wydana w dniu 02.12.2010r.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Członkowie komisji:
Przewodniczący - p. Janusz OSOWSKI
Sekretarz
- p. Lech CZAPLA
Członek
- p. Kazimierz CENTLEWSKI/p. Joanna RYDYGIER-TOMICKA
Członek
- kpt. Robert CERWIK/chor. Witold STAWOWCZYK
Osoba upowaŜniona przez D - cę: mjr Leszek WOJNICZ
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr ZDP/2
Ogłoszenie o zamówieniu

6.

1. Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 02.12.2010 r.

Miejsce i termin składania ofert
7.

Termin składania ofert upłynął w dniu 08.12.2010r. o godz. 11.00
Ofertę złoŜono w Kancelarii Jawnej 1 BMT.
Termin negocjacji
1. Negocjacje odbyły się w dniu 08.12.2010 r. o godz. 11.00 w:

8.

1 BAZIE MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 100
2. Do upływu terminu składania ofert złoŜono 1 ofertę.
3. W otwarciu ofert uczestniczył przedstawiciel SzŚB IW SZ – p. W. GRYNIS
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

9.

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym drukuzałącznik nr ZDP/4
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

10.
Nie udzielano.
Oferty nieprzyjęte
11.

ZłoŜona oferta została przyjęta.
Informacja z przeprowadzonych negocjacji

12.

1. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawił ofertę wstępną na łączną
kwotę brutto: 497 750,00 zł.
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2. W trakcie negocjacji ustalono ostateczną cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia na
kwotę brutto: 485 000,00 zł.
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu
a. Przebieg negocjacji udokumentowany w załączniku „Protokół z negocjacji”

Wnioski /propozycje/ komisji:
13.

Komisja przetargowa proponuje podpisać umowę z Wojskowymi zakładami Lotniczymi nr 2
w Bydgoszczy na wynegocjowanych warunkach.

Zatwierdzenie wyniku postępowania
Prace komisji zakończyły się w dniu 09.12.2010r.

14.

Przewodniczący

- p. Janusz OSOWSKI

Sekretarz

- p. Lech CZAPLA

Członek

- p. Joanna R.-TOMICKA
- chor. Witold STAWOWCZYK

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załączonymi do niego drukami zatwierdziła osoba upowaŜniona przez kierownika
zamawiającego.
mjr Leszek WOJNICZ

Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr 510/2010 zawarto w dniu 09.12.2010r.
15.
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