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INSPEKTORAT UZBROJENIA
VI

ul. Królewska 1/7
OO-909 Warszawa

y

(„pieczęć Zamawiającego)

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) 6 873 156

faks:

(22) 6 873 444

internet: www.iu.wp.mil.pl, e-mail: iu.suzhrmon.goy.p1

2.

Przedmiot postępowania
Dostawa w latach 20 11-2012 zestawów rozpoznawczych pirotechnicznych PIRO-2 w ilości
39kp1.,wtymw20ll r. -34kp1. aw2Ol2r.—5 kpi.

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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobu, do którego stosuje się art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejska).
Wobec powyższego, na podstawie art. 4 pkt 3 lit.f jest wyłączony spod działania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.1 13.759 z późn. zm.).
Zamawiany wyrób ujęty jest w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik
nr 1 do wytycznych pod pozycją nr: 17.5.1.1. sprzęt przeznaczony do prac minerskich rozbudowy
i prac foriyJikacyjnych oraz w „Projekcie planu modernizacji technicznej SZ RP w latach 2011-

„

2012” jako siuzące ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
4.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu, na podstawie art. 70” Kodeksu cywilnego
zgodnie z wnioskiem w sprawie wyboru trybu postępowania załącznik nr 1.
-

—

(podpis prze\odniczqcego koni żsji)
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5.

Osoby i zakres związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania

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

6.

Sposób ogłoszenia o postępowaniu

1. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej MON od dnia 19.08.20 11 r.;
na stronie internetowej Zamawiającego www.iu.wr.mil.pl od dnia 19.08.2011 r.;
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 19.08.2011 r.,
-

-

—

-

7.

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania:

1.
2.
3.
4.

8.

Pismo nr VI/8720/11 z dn. 23.08.2011 r.
Pismo nr VI/8832/1 1 z dn. 26.08.20 1 1 r.
Pismo nr VI/8894/1 1 z dn. 26.08.20 1 1 r.
Pismo nr VI/9757/11 z dn. 15.09.2011
przetargu.

dot. Warunków przetargu;
dot. Warunków przetargu;
dot. wzoru przedmiotu zamówienia;
r. dot. zmiany załącznika nr 1, 9 i 10 Warunków

Miejsce i termin składania oferty

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.09.2011 r. o godz. 10.00.
2. Termin złożenia ofert przesunięto z dn. 14.092011 r. godz. 10.00 na dzień 20.09.2011 r.
—pismo nr VI/9542/11 zdn. 12.09.2011 r.
Oferty złożono w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej.
9.

Termin otwarcia ofert

1. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty
zestawienie złożonych ofert
w załączniku nr 3.
2. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.09.2011 r. o godz. 1 1.00 w siedzibie Zamawiającego,
w obecności Głównego specjalisty ds. Zamówień płk Mariusza SOCZYNSKIEGO
zestawienie otwartych ofert w załączniku nr 4.
—

—

10. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Do uzupełnienia złożonych ofert wezwano 2 Wykonawców pisma nr wych.: VI/1001 3/l 1
iVI/10014/ll zdn.21.09.2011 r.,VI/10089/11 iVI/10090/11 zdn.23.09.2011 r.
2. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców
informacje
w załączniku nr 5.
—

—

11.

Oferty nieprzyjęte

W postępowaniu przyjęto wszystkie złożone oferty.
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12.

Inne informacje

W postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono następującą kolejność ofert
Wykonawców:
Pozycja 1 AGTES Sp. z o.o.;
Pozycja 2 IBCOL Polska Sp. z o.o.;
Informacje w załączniku nr 6.
—

—

13.

Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Aukcję elektroniczną przeprowadzono w dniu 05.10.2011 r. o godz. 9.00 na stronie
internetowej :www.ppp.pwpw.pl.
Kryterium wyboru oferty stanowiła wartość brutto znaczenie 100 %.
Do aukcji elektronicznej zaproszonych zostało dwóch Wykonawców:
1. AGTES Sp. z o.o.;
2. IBCOL Polska Sp. z o.o.
—

Ofertę końcowa w wysokości 1.164.671,00 zł złożyła
została zwycięzcą aukcji elektronicznej.
Informacje w załączniku nr 7.
14.

—

firma AGNES Sp. z o.o., która

Informacje o zakończeniu postępowania

Przetarg rozstrzygnięty został aukcją elektroniczną, o której mowa w pkt 13.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AGTES Sp. z o.o.
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 8.
15.

Propozycje komisji

Komisja
uzgodniła
zapisy
umowy
i
proponuje jej
zawarcie
firmą
z
AGTES Sp. z o.o. w Warszawie na warunkach wynikających ze złożonej oferty i aukcji
elektronicznej.
Przewodniczący:
Sekretarz:
Członek:

I

(podpis

o niczącego konisji)
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16. Zatwierdzenie wyniku postępowania
Propozycje Komisji oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził:
SZEF

(podpisy i dala)

17. Informacja o przesianiu powiadomienia o wyborze oferty
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu ....
wg rozdzielnika nr

pismo

Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr IU/489!VI-277UZ/PRZ/DOS/K1201 1-2012/361 zawarto w dniu ..QJ(.1 1.2011 r.

(podpe\odniczącego Komisji)

Prace Komisji zakończyły się w dniu

2011 r.

(podpis przei odniczqcgo komisji)

4/4

