Nr postępowania:

U/482/yI-19/UZ/N EG/DOS/K/2011

INSPEKTORAT UZBROJENIA
VI

u. Królewska II?
OO-909 Warszawa

VI

(pieczęć Zamawiającego)

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

Zamawiający.
INSPEKTORAT UZBROJENIA

2.

Adres:

ul. Królewska 1/7

REGON:

142706247

Telefon:

22 6 873 350

Faks:

22 6 873 444

Internet:

www.iu.wp.mil.pl

e-mail:

iu. suzbr®mon.goy.pl

OO-909 Warszawa

Przedmiot zamówienia.

Dostawa akcesoriów do integracji zestawów wskazywania celów GLTD II w roku 201 1
w ilości 15 kpl.
3.

Zasady postępowania.

Postępowanie przeprowadzono na zasadach Kodeksu cywilnego i „Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt woj skowy”, 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 z 2006 r., Nr 14, poz. 179), zwanych dalej „,wylycznymi”.
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia został określony w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
w latach 2011—2012” jako UiSW o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
i obrormości państwa, w rozumieniu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Jest on ujęty w pozycji 5.2
(Systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia...)
„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 r., Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
4.

Tryb postępowania.

Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, na podstawie
art. 72 1 Kodeksu cywilnego.
Uzasadnienie: zgodnie z wnioskiem w sprawie wyboru trybu postępowania
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—

w załączeniu.

(podpis Przewodniczącego Komisji)

Nr postępowania:

5.
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Osoby związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania.

Wykaz osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie czynności w załączeniu.
—

6.

Sposób wszczęcia postępowania.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu skierowano do firmy SILTEC Sp. z o.o.
pismo nr wych. VI/10187/1 1 z dnia 26.09.2011 r.
7.

—

Zlożenie formularza negocjacyjnego.

Wykonawca złożył formularz negocjacyjny wraz z załączonymi dokumentami za pismem
nrDSS/1520/2011 zdnia 10.10.2011 r. (nrwch. 17000/IU/li z dnia 10.10.2011 r.).
8.

Spełnianie przez Wykonawcę warunków udzialu w postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
9.

—

informacja w załączeniu.

Termin negocjacji.

Negocjacje przeprowadzono w siedzibie Zamawiającego dnia 12.10.20 11 r. o godz. 1 1.00.
10.

Zakończenie postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przyjęto ustalenia dotyczące postanowień
umowy, zawarte w „Protokole z negocjacji” i korespondencji w sprawie w załączeniu.
—

11.

Inne informacje.

Zmiany w stosunku do wniosku w sprawie wyboru trybu postępowania oraz analizę cen
i wykorzystania środków budżetowych przedstawiono w „Wykazie zmian w stosunku do
wniosku w sprawie wyboru trybu postępowania” w załączeniu.
Komisja opracowała i uzgodniła projekt umowy uwzględniający zmiany zapisów ustalone
w wyniku negocjacji i korespondencji względem j ego pierwotnego kształtu, stanowiącego
załącznik nr 2 do „Zaproszenia do udziału w postępowaniu”.
—

12.

Wnioski Komisji.

Komisja wnioskuje o zawarcie umowy na dostawę wyrobów objętych niniejszym
postępowaniem z firmą SILTEC Sp. z o.o. na warunkach wynikających ze złożonego
formularza negocjacyjnego, przeprowadzonych negocjacji i korespondencji w sprawie.

Przewodniczący:

płk Marek CHOJNACKI

Sekretarz:

Jerzy KUTYŁA

Członek:

Marian KASZEWSKI

Członek

ppłk Adam ZIOŁO
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(podpis Przewodniczącego Komisji)

Nr postępowania:

13.
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Zatwierdzenie wyniku postępowania.

Wnioski Komisji oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz załączonymi
do niego dokumentami zatwierdzam:
KOOR]YNATOR
K O C 9/1./Y N AT C R
NSPEKTOĄ”4U UZBROJENIA

MiLLL
dpis i data)

14.

Zawarcie umowy.

Umowę nr IU/482/yI-19JUZJNEGJDOSJKI2O11- 0:
zawarto w dniu

.

2/.1.

.2011 r.

77...............

(podpis Przewodniczącego Komisji)

15.

Zakończenie prac Komisji.

1”.2

Komisja zakończyła prace w ramach niniejszego postępowania dnia

2011 r.

*

Ć.h3:

Przewodniczącego Komisji)
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(podpis Przewodniczącego Komisji)

