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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na usługę remontu głównego śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa:
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telefon: /22/ 6879555
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2.

NIP: 7010269523
faks: /22/ 6873444

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk wraz
z wyposażeniem, z przedłużeniem resursu technicznego oraz remontem
przekładni głównej i silników lotniczych.
Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono w oparciu 0:
decyzję Nr 2911M0N 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 późn. zm.).
Remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk został ujęty
w Planie Modernizacji Technicznej SZ na lata 2011-2012, jako ważny dla
Bezpieczeństwa Państwa.
Przedmiotem zamówienia są usługi, do których stosuje się art. 346 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 296 Traktatu ustanawiającego

Wspólnotę Europejska), w związku z wejściem w życie od dnia 1 grudnia
2009 r. Traktatu z Lizbony z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniającego Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. UE.C
07.306.1), wyłączone na podstawie art. 4 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.,
z późn. zm.), spod jej działania.
Przedmiot zamówienia ujęty jest w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych Ministra Obrony Narodowej
w sprawie zasad i ti”ybu zawierania umów, któiych przedmiotem jest uzbrojenie
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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 późn. zm.) pod pozycją
nr 10.2. inne „statki powietrzne”, wliczając w to wojskowe statki zwiadowcze,
szturmowe, szkoleniowe, desantowe dla wojsk lub sprzętu wojskowego,
zabezpieczenia logistycznego i medycznego oraz ich komponenty,
i jednocześnie jest specjalnie zaprojektowany i wykonany dla celów
wojskowych.
—

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu na podstawie art. 7Q1 Kodeksu
cywilnego i
20 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
I ttybu 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. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179, z późn. zm.).
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Powody zastosowania trybu:
Przedmiot zamówienia posiada ustalone wymagania taktyczno-techniczne
(WTT), zgodnie z
20 wytycznych 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. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179, z późn. zm.).
Zadanie na remont główny śmigłowców typu Mi-2 w liczbie czterech sztuk
zostało ujęte w Korekcie nr K-01/2011 z dnia 12.04.2011 r. „Planu Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2011-2012”.

Decyzja Ministra Obrony Narodowej
*
wydana w dniu
Decyzja stanowi załącznik do protokołu nr

o wybór trybu została
*
..

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie
określa załącznik nr 1.
czynności
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły
oświadczenia na załączonym druku załącznik nr 2.
—

przewodniczącego komisji)

Niepotrzebne skreślić
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Ogłoszenie o zamówieniu

1.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony*
od dnia 1110712011 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia 0810712011 r.
na stronie internetowej zamawiającego www.iu.wp.mil.pl
od dnia 08I07I2011 r.
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
od dnia 0810712011 r.
*
Zaproszenie do neaociacii wysłano
-

-

6.

-

—

-

2.

Miejsce i termin składania ofert

7.

Termin składania ofert upłynąłw dniu 1610912011 r. o godz. 900
Termin złożenia ofert przedłużono*:
pismo nr IX/bn/11 z dn. 25/O 7/2011 r. przesunięto z dnia 28/O 7/2011 r. na
dzień 05/08/2011 r.;
pismo nr IX/bn/11 z dn. 02/O8/2011 r. przesunięto z dnia 05/08/2011 r. na
dzień 11/08/2011 r.;
pismo nr wych. IX/8198/11 z dn. 09/O8/2011 r. przesunięto z dnia
11/08/2011 r. na dzień 18/08/2011 r.;
pismo nr wych. IX/8498/11 z dn. 18/08/2011 r. przesunięto z dnia
18/08/2011 r. nadzień 30/08/2011 r.;
pismo nr wych. IX/8993/11 z dn. 29/O8/2011 r. przesunięto z dnia
30/08/2011 r. na dzień 07/09/2011 r.;
pismo nr wych. IX/9261/11 z dn. 05/09/2011 r. przesunięto z dnia
07/09/2011 r. na dzień 16/09/2011 r.
-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

Miejsce składania ofert: Kancelaria Jawna Inspektoratu Uzbrojenia.
*
Ofertyzłożonow

*

Termin otwarcia ofert

komisyjnie
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu .1... ./2011 r. o godz
w Inspektoracie Uzbrojenia
adres ul. Królewska 1/7 pok
2. Do upływu terminu składania ofert złożono „0” ofert.
3. Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk: „Zbiorcze zestawienie
złoŻonych ofert w dniu 16.09.201 1 r.” załącznik nr
W otwarciu ofert uczestniczył:
.. .

8.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert przedstawiono w załączniku nr.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia „0” wykonawców.
•

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na
załączonym druku załącznik nr....

komisji)
3

Oznaczenie r.ostępowania: IU/4 13/IX-30/UZJPRZ/USŁ/K/201 I
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
-

-

-

-

-

-

-

pismo nr wych. l)(Jbn/1 1 z dn. 25/07/2011 r. dol. informacji o zmianie
w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert i Warunków Przetargu dla
uczestników postępowania;
pismo nr wych. l)(Jbn/1 I z dn. 02.08.2011 r. dot. informacji o zmianie
w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert i Warunków Przetargu dla
uczestników postępowania;
pismo nrwych. IX/8198/11 z dn. 09.08.2011 r. ws. udzielenia odpowiedzi
i wyjaśnień uczestnikom postępowania oraz o zmianie Warunków Przetargu
i w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu;
pismo nr wych. IX/8498/11 z dn. 18.08.2011 r. ws. udzielenia odpowiedzi
i wyjaśnień uczestnikom postępowania oraz o zmianie Warunków Przetargu
i w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu;
pismo nr wych. lXJbn/1 I z dn. 25.08.2011 r. ws. udzielenia odpowiedzi
i wyjaśnień uczestnikom postępowania oraz o zmianie Warunków Przetargu
i w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu;
pismo nrwych. IX/8993/11 z dn. 29.08.2011 r. ws. udzielenia odpowiedzi
i wyjaśnień uczestnikom postępowania oraz o zmianie Warunków Przetargu
I w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu;
pismo nr wych. IX/9261/11 z dn. 05.09.2011 r. ws. udzielenia odpowiedzi
I wyjaśnień uczestnikom postępowania oraz o zmianie Warunków Przetargu
i w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu.

Informacje o zakończeniu postępowania*

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nie została złożona żadna oferta w postępowaniu przez wykonawców,
którzy zgłosili chęć uczestnictwa w postępowaniu.
yujj
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negocjacjom

ustalono nw.
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Informacje o nieosianięciu porozumienia w trakcie negocjacji
Uzasadnienie zamknięcia postępowania bez wyboru oferty:

*

*

W postępowaniu zaistniały warunki wynikające z 42 ust. 1 pkt 1) wytycznych
Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i tiybu zawierania umów, któtych
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do
decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON, Nr 14, poz. 179,
z późn. zm.), tj. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Wnioski Ipropozycjel komisji:

12.

Zamknąć postępowanie.

odsfJiewodnIczącego komisji)

4

Oznaczenie

postępowania:

IU/4 13/IX-30/UZ/PRZJUSŁ/K/201 I

Zatwierdzenie wyniku

Przewodniczący
Sekretarz

-

Członek
Członek

13.

„40dPis

Wnioski Ipropozycjel komiskjł) oraz protokół postępowania o udzielenie
zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik
zamawiającego I osoba upoważniona przez kierownik zamawiającego.
„.

(data i p

:1

: : :::

ńa

kierownika zamawiającego
osoby upoważnionej)

:

:

Informacja o zawarciu umowy

Umowę nr

zawarto w dniu

na wartość (kwota brutto)

zł

I... ./2011 r.;

15.
„podpis przewodniczącego komisji)
Żf-:.?

Prace komisji zakonczyłysięwdniu”

Załączników: 2
3 ark.:
Zał.
I
2 ark.
Osoby
Zał.
I ark.
Oświadczenia osób wykonujących
2

łzA2

I..I2011 r.

na

nr

na

—

nr

na

—

wykonujące

czynności w postępowaniu;
czynności w postępowaniu.

(podpis

1

przewodniczącego

komisji)

informacje o przyjęciu ofert należy przesłać po podpisaniu umowy przez osobę uprawnioną.
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