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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na
dostawę wskaźnika laserowego światła widzialnego
z możliwością montowania na broni w ilości 15 kpI.
ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa:
SKARB PAŃSTWA

-

INSPEKTORA T UZBROJENIA

Adres:
ul.Króljyska1J7
OO-909 Warszawa
REGON: 142706247
NIP 7010269523
telefon 22 6 873 350
faks 22 6 873 444
e-mail: iu.suzbrmon.goy.pl

Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wskaźnika laserowego światła widzialnego z możliwością montowania
na broni w ilości 15 kpi.
Zasady postępowania

3.

Postępowanie prowadzono w oparciu 0: Kodeks cywilny i „Wytyczne Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”, stanowiące 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
z 2006 r., Nr 14, poz. 179), zwane dalej „wytycznymf”.
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia został określony w „Planie modernizacji technicznej SZ
RP w latach 2011—2012” jako UiSW o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa i obronności państwa, w rozumieniu art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktąj ustanawiającego
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Wspólnotę Europejska). Jest on ujęty w pozycji 5.2 (Systemy wykrywania,
oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia; wyposażenie
wykorzystywane do wykrywania, scalania danych, rozpoznawania lub
identyfikacji; urządzenia zespalające zespoły czujników) „Wykazu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych. Wobec
tego, 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 z późn. zm.),
wyłączony jest spod działania tej ustawy.
Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu na podstawie art. 7Q1 Kodeksu
cywilnego i 20 wytycznych wniosek w sprawie wyboru trybu postępowania
załącznik nr 1.
—

—

Powody zastosowania trybu:
nie dotyczy zgodnie z
—

16 ust. 2 wytycznych.

Decyzja Ministra Obrony Narodowej
ydniwdniu

L...

•

....

*

..........;

_j_.

*

Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Wykaz osób biorących udział w postępowaniu i zakres wykonywanych przez
nie czynności oraz złożone oświadczenia załącznik nr 2.
—

Ogłoszenie o zamówieniu:

1.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony*
od dnia
/20... r.
w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia 30/09/2011 r.
na stronie internetowej zamawiającego
od dnia 30/09/2011 r.
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń
od dnia 30/09/2011 r.
......

-

6.
-

-

-

2.

Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu
—

I

/20... r.*

pismo nr

Niepotrzebne skreślić
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Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upłynął w dniu 10/11/2011 r. o godz. 9.00
Termin złożenia ofert przedłużono*
1. z 21.10.2011 r godz. 9.00 na 04.1 1.2011 r. godz. 9.00 pismo nr
VI/11380/11 z20.10.2011 r.;
2. Z 04.11.2011 rgodz. 9.00 na 10.11.2011 r. godz. 9.00-pismo nr
VI/11881/11 z03.11.2011 r.
-

7.

Oferty złożono w
Termin otwarcia ofert

1.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu

2.
3.

Inspektoracie Uzbrojenia
adres: ul. Królewska 1/7, 00 909 Warszawa, pok
Do upływu terminu składania ofert złożono O ofert
Zestawienie złożonych ofert stanowi załączony druk

8.

/20... r. o godz

W otwarciu ofert uczestniczył
Zbiorczo zestawienie otwartych ofert przedsta%”iono w załączniku nr

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

9.

O udzielenie zamówienia mogły ubiegać się firmy SILTEC Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz firma IMS GRIFFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ponieważ jako jedyne złożyły nie później niż 6 dni przed terminem składania
ofert, aktualne informacje dotyczące członków organów zarządzających
i nadzorczych a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą ich
reprezentować, zgodnie z warunkiem Cz. V ust. 1 pkt 5 „Warunków przetargu”.
Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

10.

-

-

-

pismo nr VI/1 1380/11 z dnia 20.10.2011 r.
pismo nrVl/11881/11 z dnia 03.11.2011 r.;
pismo nrVl/12508/11 z dnia 18.11.2011 r.

Oferty nieprzyjęte

W postępowaniu nie przyjęto
ofert.
Listę ofert nieprzyjętych wraz z uzasadnieniem ich nie pyjęcia określono w
załączniku nr
....

i.

*

Niepotrzebne skreśiić
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12.

Inne informacje

W przetargu/negocjacjach z kilkoma wykonawcami* na podstawie kryteriów
oceny ofert ustalono następującą kolejność wykonawców:
1

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej
2

13.
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Informacje o zakończeniu postępowania*

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
4

W trakcie negocjacji ustalono nw. postanowienia umowy podlegających
negocjacjom *

Przebieg negocjacji udokumentowano w formie
Informacje o nieosinięciu porozumienia w trakcie negocjacji

*

14.
Uzasadnienie zamknięcia postępowania bez wyboru oferty:
W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu na dostawę wskaźnika
laserowego światła widzialnego z możliwością montowania na broni nie
złożono żadnej oferty.
W związku z powyższym na podstawie 42 ust. 1 pkt 1, 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. oraz
części XVI ust. 14 pkt 2 „Warunków przetargu” postępowanie podlega
zamknięciu.

• Niepotrzebne skreślić

.:

(podpis przewodniczącego komisji)
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15.

Wnioski lpropozycjel komisji:

Komisja wnioskuje o zamknięcie postępowania bez konieczności ponownego
wszczęcia nowego postępowania w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu. W związku
z powyższym zgodnie z
42 ust. 1 pkt 1, 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., oraz części
XVI ust. 14 pkt 2 „Warunków przetargu” postępowanie podlega zamknięciu,
a Gestor zrezygnował z realizacji zakupu wskaźników laserowych światła
widzialnego z możliwością montowania na broni w latach 2012-2013. pismo
Gestora nr 19050/11 zdn. 30.11.2011 r. załącznik nr3
.

—

Przewodniczący

.€

Sekretarz
Członek

Zatwierdzenie wyniku postępowania

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie
zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik
zamawiającego / osoba upoważniona przez kierownika zamawiającego*.
16.

(data i podpis kierownik zamawiającego
ub osoby upoważnionej)

Informacja o przesłaniu powiadomienia o wyborze oferty

17.

(nie dotyczy)

Niepotrzebne skreślić

(podpis przewodniczącego komisji)
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Informacja o zawarciu umowy

18.

Umowę nr

zawarto w dniu
2Q

„1T

r.

c._-

—podpi5żewodniczącego komisji)

Prace komisji zakończyły się w dniu

Czynności powtórzone:

19.

*

w postępowaniu

nie powtórzono żadnych czynności.

Niepotrzebne skreślić

(podpis przewodniczącego komisji)
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