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

Zamawiający

INSPEKTORAT UZBROJENIA
Adres:

ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa
REGON:

142706247

telefon:

22 6 873 350, fax:

22 6 873 444

internet: www.iu.wr.mil.pl, e-mail: iu.suzbrmon.goy.pl

2.

Przedmiot postępowania
Dostawa 4 kpi łodzi patrolowo-rozpoznawczych SŁP-4800!D wraz z przyczepami typu 750J
w2011 r.

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 2917M0N 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:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów, do których stosuje się art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską),
związku z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.10.113.759 zpóźn. zm.).
Zamawiane wyroby ujęte są w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik
nr I do wytycznych pod pozycją nr: 23.4.1— promy, tratwy, łodzie i silniki zaburtowe do tych łodzi,
parki pontonowe, kutry holownicze niewymienione w pkt 9 i 17.5 oraz komponenty do nich
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań w wojsku oraz ujęte są w „Planie
modernizacji technicznej SZ RP w latach 201 1-2012” jako służące ochronie podstawowych
interesów bezpieczeństwa państwa.
-
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4.

Tryb postępowania

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacje z jednym wykonawcą, na podstawie art. 72
1 Kodeksu cywilnego.
Uzasadnienie trybu zgodnie z wnioskiem w sprawie wyboru trybu postępowania
załącznik nr 1.
—

—

5.

Osoby i zakres związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania

Osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zakres wykonywanych
przez nie czynności załącznik nr 2.
—

6.

Sposób ogłoszenia o postępowaniu

Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano w dniu 26.07.20 1 1 r.
VI/7610/11 z dn. 26.07.20011 r
7.

—

pismo nr wych.

Termin negocjacji

Negocjacje przeprowadzano w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.09.20 1 1 r.
8.

Informacje o spełnieniu warunków udzialu w postępowaniu
Wymagane warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca spełnia
załączniku nr 3.

9.

—

informacje w

Informacje o zakończeniu postępowania
W trakcie postępowania, przyjęto ustalenia w zakresie postanowień umowy, zawarte
załącznik nr 4.

w „Protokóle z negocjacji” i korespondencji w sprawie

—

10. Inne informacje

Zmiany w stosunku do wniosku w sprawie wyboru trybu postępowania, analizę cen i
wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w „Wykazie zmian w stosunku do
wniosku o wszczęcie postępowania” w załączniku nr 5.
—

11. Wnioski /propozycje komisji

Komisja proponuje zawarcie umowy na dostawę wyrobów objętych niniejszym
postępowaniem z firmą SPORTIS S.A. na warunkach wynikających ze złożonego formularza
ofertowego, przeprowadzonych negocjacji i korespondencji w sprawie.

Przewodniczący:

. .

Sekretarz:
Członek:
(po)

(podpis prze4)dniczqcego komisji)
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12.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

Propozycje Komisji oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził:
SZEF
SZEFOSTWA UZBROJENIA

21 PAZ 7011
(data i nadpis)

13.

Informacja o zawarciu umowy

Umowę nr IU/4607y1-277UZ/NEG/DOS/K/201 11zawarto w dniu

.1.”

10.2011 r.

(podpis Przei odniczącego Komisji)

p

Prace Komisji zakończyły się w dniu

9

10.2011 r.

E....k\

(podpis pt-ze odniczqcego komisji)
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