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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
w sprawie zawarcia umowy, której przedmiotem jest uzbrojenie,
na dostawę 1000 szt. uniwersalnych kamizelek ochronnych w 2010 r.
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
Minister Obrony Narodowej
działający przez Dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sil Zbrojnych

Adres:
Al. Niexxi1egłości 218, 00-91 1 Warszawa
REGON: 01619474700000
telefon 022 68-74-631
faks 022 68-74-772
e-mail: derzaop(wp.mil.pl
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa uniwersalnych kamizelek ochronnych w ilości 1000 szt., w tym;
a) w rozmiarze L
250 szt.;
b) w rozmiarze XL
500 szt.;
c) w rozmiarze XXL
250 szt.;
-

-

2.

-

wykonanych i wyposażonych według zatwierdzonej w dniu 23 grudnia 2008 roku
przez Szefa 33 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (33 RPW) dokumentacji
technicznej WT/KWM-0 1 wraz z późniejszymi zmianami.

Zasady postępowania
3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do której stosuje się art. 296 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej”), w związku z art. 4 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, j.t.), ponieważ jest
sprzętem służącym ochronie życia żołnierzy. Ochrona życia żołnierzy jest ochroną
podstawowych_interesów_bezpieczeństwa państwa.
-

Zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską (Dz. U. 2009 r. Nr 203, poz.1569) art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską został zmieniony. Nowa numeracja w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (nagłówek
Traktatu zmieniony zgodnie z art. 2 Traktatu z Lizbony) to art. 346 załącznik: Tabele ekwiwalencyjne,
o któtych mowa w art. 5 Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
europejską.
-

(data i podpis pt4wodniczącego komisji)

____

______

___________
_____

Ponadto przedmiot zamówienia ujęty jest w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu
wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Obrony Narodowej
w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik
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 łub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179,
z późn. zm.), pod pozycją 13.4 oraz ujęty jest w Planie Modernizacji Technicznej
SZ RP w latach 2010
2011”, jako wyrób o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa państwa. UiSW wykorzystywane do zabezpieczenia należności
jednostek w kraju oraz w rejonie PKW.
„

—

Tryb postępowania
Przedmioty zamówienia są eksploatowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (SZ RP) na podstawie Zezwolenia nr 11
z dnia 20 stycznia 2009 r.,
na czasową eksploatację uniwersalnej kamizelki ochronnej, tj. w terminie
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, wydanego przez Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Gestor UiSW tj. Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych DWLąd.
w przesłanym Zamawiającemu piśmie nr 666/SWPiZ/10 z dnia 18 października 2010
roku (nr wch. 11967/DZ z dnia 18.10.20 10 r.) w sprawie dodatkowych zadań
wprowadzonych do PMT korektą nr 1 2.DB/20 10, poinformował, że zakup wyrobów
powinien (obligatoryjnie) zostać wykonany według zatwierdzonej w dniu 23 grudnia
2008 roku przez Szefa 33 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego dokumentacji
technicznej WT/KWM-01 wraz z późniejszymi zmianami i odpowiadać wymaganiom
w niej zawartym. Zaawansowanie procesu technologicznego produkcji wyrobu oraz
zapewnienie unifikacji UiSW w SZ RP wymaga, aby zamówienie był realizowane przez
firmę, która jest właścicielem dokumentacji technicznej oraz posiada doświadczenie
i zaplecze techniczne oraz posiada doświadczenie oraz zaplecze techniczne
umożliwiające produkcję przedmiotowego UiSW”.
Firma PSO „MASKPOL” S.A. pismem nr NMH/290/2010 z dnia 20 października 2010
roku potwierdziła, iż jest właścicielem dokumentacji technicznej WT/KWM-01.
W związku z powyższym, postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym
wykonawcą na podstawie 22 pkt. 1 ppkt. 1) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej
w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik 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 sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z ióźn.zm.).
Osoby i zakres wykonywanych przez nich czynności
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr 2 do protokółu.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonym druku
załącznik nr 1 do protokółu.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
2. Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 29.10.20 10 r.
pismo nr wych. 7333/X/DZ. z 29.10.20 10 r.
—

„

4.

5.

—

6.

—

„

€

1A7

(data ipodpis przewodąWzqcego komisji)
2

7

Miejsce i termin składania formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami
Termin składania formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją określoną
w zaproszeniu upłynął w dniu 08.11.2010 r. o godz. 1000
Termin złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami przedłużono*
pismo nr 12997/DZ z dnia 25.01.2010
wniosek Wykonawcy o zmianę terminu
składania przedmiotowego formularza przesunięto z godziny 10.00 na godz. 11.45 dnia
08.11.2010 r.
Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją złożono w dniu 08.11.2010 r. o godz.
11.40.
-

—

Termin otwarcia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami
1.
8.

Negocjacje odbyły się w dniu 08.11.2010 r. o godz. 13°° w:

Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych
adres: Al. Niepodległości 218, OO-91] Warszawa.
2. Do upływu terminu składania formularzy zgłoszeniowych wraz z dokumentacją
złożono 1 formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją.
Zestawienie złożonych formularzy zgłoszeniowych stanowi załączony druk
załącznik nr 3 do protokółu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
-

9

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawca.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym
druku załącznik nr 5 do protokółu.
—

10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

Formularz zgłoszeniowy nieprzyjęty
W postępowaniu nie przyjęto: O formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami.
-

11

Informacje o zakończeniu postępowania*
W trakcie negocjacji ustalono:
Przedmiot umowy dostawa 1000 szt. uniwersalnych kamizelek ochronnych.
1. Cenajednostkowa wyrobu—7 400,00 zł.
2. Wartość umowy brutto „7 400 000,00 zł.
3. Termin realizacji umowy do 20 grudnia 2010 r.
4. okres gwarancji zgodnie ze wzorem umowy, na warunkach przedstawionych
w formularzu zgłoszeniowym.
—

—

—

12

—

Przebieg negocjacji udokumentowano wformie protokołu stanowiącego załącznik nr 4 do
protokółu.
Informacje o nieosiągnięciu porozumienia w trakcie negocjacji
Uzasadnienie zam1uięcia przetargu bez wyboru oferty:

(data ipodpis
3

ewodniczącego komisji)

Wnioski/propozycje! komisji
Komisja proponuje zawarcie umowy z konsorcjum firm:
13

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach,
prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000049087, oraz firmą Bumar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem: 0000027151.
Zatwierdzenie wyniku postępowaniu
Przewodniczący

-

Sekretarz

-

Członek

-

4..

..
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Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik zamawiającego I osoba
upoważniona przez kierownika zamawiającego*.
ZASTĘP DYREKTORA
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(data ipodpisj iarownika :amawiajcjccgo
lb o by upoważnionej)

14.

Czynności powtórzone

15.

Informacja o przesłaniu powiadomienia o wyborze oferty
...
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Informacja o zawarciu mowy
.

Umowę nr

.
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dniu ..QL°I”

odpis przewodniczącego
komisji.

Prace komisji zakończyły się w dniu

(data ipodpis przewo

4

czącego komisji)

7.

