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INSPEKTORAT UZBROJENIA
VI

ul. Królewska 1l7
OO-909 Warszawa

VI

(pieczęć Zamawiającego)

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

ZAMAWIAJĄCY

SKARB PAŃSTWA

-

INSPEKTORAT UZBROJENIA

Adres:
Ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa
REGON: 142706247 NIP 7010269523
telefon: 22 68 73 350, faks: 22 68 73 444
internet: www.iu.wp.mil.pl, e-mail: iu.suzbr,rnon.goy.pl
2.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2012 roku strzeleckich celowników termalnych
w ilości 196 kpl., zwanych dalej „wyrobami”.

3.

Zasady postępowania
Postępowanie prowadzono na zasadach: Kodeksu cywilnego i 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. 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 „Planie modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP w ratach 2011-2012” jako UiSW o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Jest ujęty
odpowiednio w poz. 15.4. „Wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, stanowiącego
załącznik nr 1 do Wytycznych. 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 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
„
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4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu, na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego
i 20 Wytycznych.
Powody zastosowania trybu:
1) przedmiot zamówienia opisany został w Wstępnych Założeniach Taktyczno
Technicznych.
2) Z analizy rynku wynikało, że można wskazać kilka firm, które potencjalnie mogą
zaoferować zgodny z wymogami WZTT wyrób.
związku
W
z tym pozyskanie przedmiotowego UiSW w ramach procedury otwartej było
w tym przypadku zasadne.

5.

Osoby związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
Wykaz osób związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania, wraz
z zakresem wykonywanych przez nie czynności w załączeniu.
—

6.

Sposób ogłoszenia o postępowaniu
1. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony (EDA) od dnia 23.08.2011 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej MON od dnia 09.08.20 1 1 r.;
na stronie internetowej Zamawiającego www.iu.wp.mil.pl od dnia 09.08.2011 r.;
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 09.08.20 11 r.
-

-

-

—
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7.

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania:
1. Pismo nr VI/10709/11 z dn. 06.10.2011 r. dot. zmiany Warunków przetargu i Ogłoszenia
oraz odpowiedzi na pytania.
2. Pismo nr VI/115 15/11 z dn. 25.10.2011 r. dot. zmiany Warunków przetargu oraz
załączników nr 4 i 5.
3. Pismo nr VI/12869/1l z dn. 25.11.2011 r. dot. zmiany Warunków przetargu i Ogłoszenia,
odpowiedzi na pytanie.
4. Pismo nr VI/13759/11 z dn. 15.12.2011 r. dot. odwołania Warunków przetargu
i Ogłoszenia.

8.

Miejsce i termin skiadania oferty
1. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 09.09.2011 r. godz. 9.00 na 23.09.2011 r. pismo
nrVI/9365/11 zdn. 07.09.2011 r.
2. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 23.09.2011 r. godz. 9.00 na 07.10.2011 r. pismo
nr VI/10042/1 1 z dn. 22.09.2011 r.
3. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 07.10.2011 r. godz. 9.00 na 26.10.2011 r. pismo
nrVI/10709/11 zdn. 06.10.2011 r.
4. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 26.10.2011 r. godz. 9.00 na 04.11.2011 r. pismo
nrVI/11515/11 zdn. 25.10.2011 r.
5. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 04.11.2011 r. godz. 9.00 na 30.11.2011 r. pismo
nrVI/11803/11 zdn. 02.11.2011 r.
6. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 30.11.2011 r. godz. 9.00 na 23.12.2011 r. pismo
nrVI/12869/1l zdn.25.11.2011 r.
7. Pismem nr VI/13759/11 z dn. 15.12.2011 r. odwołano Warunki przetargu i Ogłoszenia
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Termin otwarcia ofert*
1. Otwarcie oferty odbyło się w dniu

o godz

w:

adres
2. Do upływu terminu składania ofert złożono
ofert
3. Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk załącznik nr.
W oyarciu ofert uczestniczył
Zbiorcze zestawienie oPyartych ofert przedstawiono w załączniku nr
10. Informacja o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu*
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11. Oferty nieprzyjęte*
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12. Informacje o zakończeniu postępowania*
Informacje o wyborze oferty najkorzystniej szej

\V trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia umowy podlegających negocjacjom:
Przebieg negocjacje udokumentowano w formie
Informacje o nieosiągnięciu porozumienia w trakcie negocjacji:

O

Uzasadnienie zamknięcia postępowania:
W trakcie prowadzonego postępowania, mając na względzie bezpieczeństwo dostaw
dla SZ RP oraz konieczność integracji pozyskiwanego strzeleckiego celownika termalnego
z systemem TYTAN, jak również dotychczasowe osiągnięcia krajowego przemysłu
optoelektronicznego uzyskane w wyniku dofinansowania z Budżetu Państwa,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. Uzbrojenia i Modernizacji
zaakceptował odwołanie prowadzonego postępowania przetargowego. Na podstawie
zapisu Warunków Przetargu (Część XIX, ust. 1), 28 ust. 2 „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 późn. zm.) Zamawiający
odwołał Ogłoszenie i Warunki Przetargu przed terminem złożenia ofert. W związku
z odwołaniem Ogłoszenia i Warunków Przetargu na mocy art. 701 3 Kodeksu cywilnego
i
42 ust. 1 pkt. 5 wytycznych oraz Części XVI ust. 14 pkt. 1 Warunków Przetargu
Zamawiający zamyka postępowanie.
13. Inne informacje*
W przetarguinegocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie kryteriów oceny ofert
ustalono następującą kolejność wykonawców:
1
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Analizę
cen
w-załączniku nr
14.

i

wykorzystania

rodkó\y

budżetowych

przedstawiono

Wnioski /propozycje/ komisji

Odwołanie Ogłoszenia i Warunków Przetargu przed terminem złożenia ofert i zamknięcie
postępowania.
15. Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej *
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16. Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący:

Sekretarz:
kć .20U

Członek:
Członek:

Wnioski Komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem
j est uzbrojenie wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził:
KOORDYNA

O
(dala ipodpis)

17. Informacja o przesianiu powiadomienia o przyjęciu oferty
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18.

Informacja o zawarciu umowy*
Umowi nr
Nie zawarto umowy

Prace Komisji zakończyły się w dniu

..

2012 r
7JJpis Przewodniczącego Komisji)

*

niepotrzebne skreślić

(P

(podpis przei”odniczqcego komisji)

