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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO
PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:

1.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 (12 WOG)
Adres:
Ul. Okólna 37 , 87-100 Toruń
REGON: 340901725;
NIP: 956-228-88-38
telefon: 056 653 36 25
faks: 056 653 36 60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup i dostawa części zamiennych do sprzętu uzbrojenia.

2.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto – 1 600 779,00 zł.,
netto – 1 301 446,34 zł., co stanowi równowartość – 296 288,29 euro w oparciu o kurs
4,3925 zł. z dnia 21.09.2011r.
Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie:
1) „Planu decentralnego IWSZ na 2011r.” – poz. 1.6.1.18.1; 1.6.1.18.2; 1.6.4.9.1
2) pisma SSUiE IW SZ nr 1245/Fax/11/SSUiE z dn. 13.09.2011r.
Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: p. Lech Czapla
Zasady postępowania

2. Postępowanie prowadzone w oparciu o: Kodeks Cywilny i §22 ust. 1, pkt 1 Wytycznych
Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej
umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do
Decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON 06.14.179) w sprawie j/w.,
zwanych dalej Wytycznymi.
Przedmiotem zamówienia jest usługa, do której stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
3. Wspólnotę Europejską i na podstawie art. 4, pkt. 3, lit. f wyłączona jest spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 19, poz. 177).
Przedmiot zamówienia jest ujęty w „ Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym
załącznik nr 1 do Wytycznych pod poz. 1 – „Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż
20 mm…”oraz pod poz. 2 – „Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym …” oraz w
„Wykazie uzbrojenia” (Dz.U.2008, nr 214, poz. 1350) wydanym na podstawie art. 6, ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami... (Dz. U.04. Nr 229, poz.
2315) pod pozycją ML 1 i 2.
Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą, na podstawie
§19 ust. 1, pkt 3 z uwzględnieniem § 22 Wytycznych MON nr 291/MON oraz art. 72
Kodeksu Cywilnego.
2. Powody zastosowania trybu innego niż „przetarg”:
Zamawiana usługa dotyczy sprzętu, który ze względu na jego specjalistyczny charakter
techniczny może być wykonany, dostarczony i serwisowany tylko przez Zakłady
Mechaniczne „TARNÓW” z siedzibą w Tarnowie, które posiadają dokumentację techniczną
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i prawa wyłączne do produkcji i obrotu zestawami grupowymi, naprawczymi oraz
remontowymi uzbrojenia typu ZUR-23-2KG; 12,7mm WKM-Bm; 7,62mm UKM 2000P.
Ponadto zamawiana usługa jest kontynuacją dostaw przedmiotowego sprzętu na potrzeby Sił
Zbrojnych, który wykorzystywany jest w realizacji zadań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa państwa.
3. Decyzja Dowódcy JW 4620 w Toruniu o wybór trybu została wydana w dniu 23.09.2011r.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Przewodniczący - p. Lech CZAPLA
Sekretarz
- p. Anna SZTUCZKA
Członek
- p. Janusz OSOWSKI
Członek
- kpt. Adam KARPIŃSKI
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr ZDP/2

6.

7.

Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu : 23.09.2011r.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należało złożyć dn. 28.09.2011r. do godz. 10.00 . W związku z prośbą Wykonawcy
przesunięto termin negocjacji na 06.10.2011r.
ZM „TARNÓW” S.A. złożyły ofertę w Kancelarii Jawnej JW 4620 w ustalonym czasie.

Termin negocjacji
1. Negocjacje odbyły się w dniu 06.10.2011r. o godz. 12.00 w:
8.

Jednostce Wojskowej 4620
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 100
2. W negocjacjach uczestniczył:
- ze strony zamawiającego - Dowódca JW – wz. ppłk Z. KUCHARSKI;
- ze strony Wykonawcy – p. Lesław HIRSZ, p. Mariusz KRÓL;

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku
- załącznik nr ZDP/4

10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcy w trakcie postępowania
Nie udzielano.
Oferty nieprzyjęte

11.

Złożona oferta została przyjęta.
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12.

Informacje o zakończeniu postępowania
1. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 600 779,00 zł.
Wykonawca przedstawił ofertę na realizację zadania na kwotę 1 408 446,65 zł.
2. W trakcie negocjacji ustalono ostateczną wartość brutto realizacji zadania na kwotę
1 354 275,62zł.|
Informację o wyniku negocjacji przesłano do COL.
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu: „Protokół z negocjacji”

13.

Inne informacje
Brak.
Wnioski /propozycje/ komisji:

14.

Komisja proponuje podpisać umowę z ZM „TARNÓW” na wynegocjowanych warunkach.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

15.

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załączonymi do niego drukami zatwierdził Kierownik Zamawiającego.
płk Eryk HOFFMANN

16.

Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr 365/2011/WOG zawarto w dniu 17.10.2011r.

Prace komisji zakończyły się w dniu j/w.

