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INSPEKTORAT UZBROJENiA
ul. Królewska 1/7
o.ogo9.Warszwa

VI

(pieczęc zamawiającego)

VI

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.suzbrmon.goy.p1

OO-909 Warszawa

Przedmiot zamówienia.

Dostawa sprzętu noktowizyjnego w latach 2012—2015.
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 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 z 2006 r., Nr 14, poz. 179), zwanych dalej „wytycznymi”.
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia został określony w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
w latach 201 1—2012” oraz wieloletnim „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
w latach 2009—20 1 8” jako UiSW o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności
państwa, w rozumieniu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 296
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Jest on ujęty w pozycji 15.4 (Sprzęt
zobrazowania termicznego lub podczerwonego) i 5.1 (Celowniki ...) „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.
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I.

Nr postępowania:

4.

I U/500/yI-19/UZ/N EG/DOS/Z/2011

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”

5.

—

w załączeniu.

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 Przemysłowe Centrum Optyki
S.A. pismo nr wych. VI/8587/11 z dnia 19.08.20 1 1 r.
—

„7.

Złożenie formularza negocjacyjnego.

Wykonawca (Przemysłowe Centrum Optyki S.A. wspólnie z Bumar Sp. z o.o.) złożył
formularz negocjacyjny wraz z załączonymi dokumentami za pismem nr wch. 148 18/IU/1 1
z dnia 07.09.20 1 1 r.).
8.

Spelnianie przez Wykonawcę warunków udziah.i w postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
9.

—

informacja w załączeniu.

Termin negocjacji.

Negocjacje przeprowadzono w siedzibie Zamawiającego:
• pierwszączęść
—dnia 12.09.2011 r. o godz. 11.00,
drugączęść
—dnia 05.12.2011 r. o godz. 11.00.
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 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 jego pierwotnego kształtu, stanowiącego
załącznik nr 2 do „Zaproszenia do udziału w postępowaniu”.

—
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Wnioski Komisji.
Komisja wnioskuje o zawarcie umowy na dostawę wyrobów objętych niniejszym
postępowaniem z działającymi wspólnie na zasadach solidarnej odpowiedzialności
za realizację zamówienia, zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego, fb-mami Bumar Żołnierz
S.A. i Bumar Sp. z o.o., na warunkach wynikających ze złożonego formularza
negocjacyjnego, przeprowadzonych negocjacji i korespondencji w sprawie.

13.

Przewodniczący:

płk Marek CHOINACKI

Sekretarz:

Jerzy KUTYŁA

Członek:

Marian KASZEWSKI

Członek:

ppłk Piotr WAWRZECKI

Zatwierdzenie wyniku postępowania.
Wnioski Komisji oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz załączonymi
do niego
:am:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ylMl
Tomasz SIEM.GNTK
(podpis i data)

14.

Zawarcie umowy.
Umowę nr IU/500/VI-19JUZINEGIDOS/Z/2011-2015/.
zawarto w dniu

28 GRU ZOn

r.

.
(podpis Przewodniczqcego Komisji)

15.

Zakończenie prac Komisji.
Komisja zakończyła prace w ramach niniejszego postępowania dnia

.

.

(51,. ?.

r.

(podpis Przewodniczącego Komisji)
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