______

Numer postępowania IU!3 I 6!VI-20/UZJNEG/DOS/K120 11

INSPEKTORAT UZBROJENIA
VI

ul Królewska 117
OO-9O Warszawa
(pieczęć Zamawiajqcego)

VI

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE
1.

ZAMAWIAJĄCY
INSPEKTORAT UZBROJENIA
Adres:
ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa
REGON: 142706247 NIP: 7010269523
telefon: 22 68 73 350, faks: 22 68 73 112
internet: www.iu.wp.mil.pl, e-mail: iu.suzb,(ó,non.,roy.pl

2.

Przedmiot zamówienia
Dostawa:
7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P w ukompletowaniu dla Wojsk Lądowych
w ilości 213 kpi., w latach 2011-2013;
7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P w ukompletowaniu dla Żandarmerii
Wojskowej w ilości 26 kpi., w latach 2011-2012;
12,7 mm wielkokalibrowych karabinów wyborowych w ilości 36 kpi., w latach 201 12012;
12,7 mm wieikokalibrowych karabinów maszynowych wkm-Bm
w ilości 60 kpl.,
w2011 r.
Zmiany ilości zamawianych karabinów w załączeniu.
-

—

-

—

-

—

-

—

—

3.

Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono na zasadach: Kodeksu cywilnego i „Wylycznych Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania 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, zwanych dalej
wytycznymi.
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia został określony w planach modernizacji technicznej SZ RP,
jako UiSW o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 346
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejska). Ponadto przedmiot zamówienia jest ujęty w pozycji 1.1 „Wykazu
uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, stanowiącego załącznik nr 1
yytycznych, jako
H
L uzbrojenie.

L

(podpis Przewodniczącego komisji)
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Wobec tego, na podstawie art. 4 pkt 3 lit. f, wyłączony jest spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe, postępowanie przeprowadzono na zasadach określonych
w wytycznych.
-

Tryb postępowania

4.

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego
zgodnie z
22 ust. 1 pkt 1 i 2 wytycznych, z uwzględnieniem
postanowień 3 ust. 3.
—

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg
trybu postępowania w załączeniu.

—

zgodnie z wnioskiem w sprawie wyboru

—

Osoby związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania oraz zakres
wykonanych przez nie czynności.

5.

Wykaz osób związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
w załączeniu.
-

6.

Ogłoszenie o zamówieniu

—

sposób wszczęcia postępowania.

„Zaproszenie do udziału w postępowaniu
wysłano w dniu 18.04.2011 r. pismem
nr VI/3678/l 1 do Zakładów Mechanicznych TARNOW S.A. w Tarnowie.
...

7.

„

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

W trakcie postępowania Wykonawca nie zwracał się o udzielenie informacji i wyjaśnień.
8.

Miejsce i termin składania Formularza negocjacyjnego.

„Formularz negocjacyjny” wraz z załącznikami Wykonawca złożył w dniu 04.05.201 1 r.
w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia BZH-0172/182/l 1/WP (nr wch. 6396).
-

Informacja o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu

9.

Wykonawca spełnia warunki udziału wpostępowaniu

—

informacje w załączeniu.

J

10. Termin negocjacji

Negocjacje odbyły się w siedzibie Zamawiającego
05.05.2011 r.wgodz. 11.00.

—

Inspektoratu Uzbrojenia, w dniu

11. Informacje o zakończeniu postępowania

W trakcie negocjacji podjęto ustalenia w zakresie postanowień umowy podlegających
negocjacjom zawarte w protokóle z negocjacji i korespondencji w załączeniu.
—

(podpis Przewodniczącego komisji)
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12. Inne informacje

Zmiana ilości wyrobów w stosunku do wniosku o wszczęcie postępowania oraz analiza cen
i wykorzystania środków budżetowych w załączeniu.
—

13. Wnioski komisji

Komisja uzgodniła projekt umowy i wnioskuje o jej zawarcie z występującymi wspólnie na
zasadzie solidarności — art. 366 Kodeksu Cywilnego, Bumar Sp. z o.o w Warszawie
i Zakładami Mechanicznymi TARNOW S.A. w Tarnowie, na warunkach wynikających
ze złożonego „Formularza negocjacyjnego” oraz przeprowadzonych negocjacji.
14. Zatwierdzenie wyniku postępowania
(

•\

Przewodniczący:

I

....

1!

Sekretarz:
Członek:

Wnioski Komisji oraz protokoł postępowania o udzielenie zamowienia, ktorego przedmiotem
j est uzbrojenie wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził:

iy”S Pą
(dato i

15.

Informacja o zawarciu umowy

Umowę nr 1U13 l6/yI-20/UZ!NEG/DOS/}201 iQ/3 zawartow dniu..:20l 1 r.
„L

(podpis Prewodniczącego Komisji)

Prace Komisji zakończyły się w dniu

..2Q..

2011 r.

(podpis Pr:ei”odnic:qcego komisji)
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