Nr referencyjny U/05/IW/12

Pieczęć Zamawiającego
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ,
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE

1.

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 (12 WOG)
Adres:
Ul. Okólna 37 , 87-100 Toruń
REGON: 340901725;
NIP: 956-228-88-38
telefon: 056 653 38 24
faks: 056 653 36 60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
Przedmiot zamówienia

2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
PRZERÓBKA RAKIET 5W27U/D NA RAKIETY SZKOLNE
2. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na łączną kwotę brutto – 330 000,00 zł.,
netto – 268 292,68 zł., co stanowi równowartość 64 787,78 €, w oparciu o kurs 4,1411 zł. z
dnia 30.07.2012, tabela nr 146/A/NBP/2012.
Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie:
- Planu decentralnego IWSZ na 2012r. – poz. C.02/02;
- Polecenia zakupu: pismo SzSŚB IW SZ KT nr 2, nr pisma 10309/12 z dnia 28.03.2012r.
Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: p. Janusz OSOWSKI
Zasady postępowania

3.

1. Postępowanie prowadzone w oparciu o: art. 72 Kodeksu Cywilnego i § 22 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 z późn. zm.) w sprawie
jak wyżej, zwanych dalej Wytycznymi
Przedmiotem zamówienia jest usługa, do której stosuje się art. 296 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
1
Europejskiej ) i na podstawie art. 4, pkt 3, lit. f wyłączona jest spod działania ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z dnia 2008r. Nr 171, poz. 1058).
Przedmiot zamówienia jest ujęty w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym
załącznik nr 1 do Wytycznych, pod pozycją 4 – „Bomby, torpedy, rakiety, pociski …”
oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wykazu
uzbrojenia
(Dz. U. Nr 214, poz. 1350) pod pozycją ML 4 – „Bomby, torpedy, rakiety, pociski …”.
Decyzja nr 6 – poz. 164 „Amunicja. Materiały wybuchowe…” oraz poz. 238 „Remont
sprzętu uzbrojenia…”

1

Zgodnie z art. Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską
(Dz. U. 2009r. Nr 203, poz. 1569) art. 296 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską został zmieniony. Nowa numeracja
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (nagłówek Traktatu zmieniony zgodnie z art. 2 Traktatu z Lizbony) to art. 346 –
załącznik: Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w art. 5 Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską.
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Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą, na podstawie art. 72
Kodeksu Cywilnego i § 22 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej.
2. Powody zastosowania trybu innego niż „przetarg”:
Postępowanie jest kontynuacją postepowania UW/02/IW/11 - umowa nr 202/2011/WOG
z dnia 27.07.2011r.
Zamawiana usługa, przeróbki rakiet 5W27U/D na rakiety szkolne, ze względu na jej
specjalistyczny i specyficzny charakter techniczny, może być wykonana tylko przez
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, który posiada wieloletnie doświadczenie
w wykonywaniu badań uzbrojenia i środków bojowych, dysponuje kadrą o niezbędnej wiedzy
i doświadczeniu oraz specjalistycznym oprzyrządowaniem, zapewniającym wysoką jakość
i dokładność prowadzonych badań i prac. Zadanie obejmuje realizację przeróbki zgodnie z
dokumentacją opracowaną w tym celu przez WITU.
W związku z powyższym, w świetle § 22, ust. 1, pkt 1 z uwzględnieniem § 3, ust. 3
oraz § 17, ust. 2 Wytycznych, postępowanie na wykonanie przeróbki rakiet, komisja
proponuje przeprowadzić w trybie „negocjacji” z udziałem Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia.
3. Decyzja Dowódcy JW. 4620 w Toruniu o zatwierdzenie trybu została wydana w dniu
30.07.2012r.
Decyzja stanowi załącznik do protokołu.
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji
Sekretarz
Sekretarz
Członkowie komisji

p. Janusz OSOWSKI
p. Anna SZTUCZKA
p. Andrzej MASZEWSKI
kpt. Robert CERWIK

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr ZDP/2
Ogłoszenie o zamówieniu
6.

Zaproszenie
do
pismem nr 487/ZP.

negocjacji

wysłano

do

Wykonawcy

w

dniu

30.07.2012r.,

Miejsce i termin składania ofert
7.
Ofertę złożono w Kancelarii Jawnej JW 4620 dn. 30.07.2012r. o godz. 10.30.

Termin negocjacji
8.

Negocjacje odbyły się w dniu 01.08.2012. o godz. 11.00 w:
JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4620,
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98 pok. 100.
W negocjacjach uczestniczył Dowódca – płk Eryk HOFFMANN.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

9.

Złożona oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym drukuzałącznik nr ZDP/4
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Informacje o przebiegu negocjacji

10.

1. Wykonawca złożył ofertę na kwotę: 345 958,00 zł. za 5 szt.,
cena jednostkowa – 69 191,60 zł.
2. W wyniku negocjacji ustalona została cena ostateczna realizacji zadania przez
Wykonawcę: 330 000,00 zł. za 5 szt. rakiet, cena jednostkowa – 66 000,00 zł. oraz sporne
zapisy umowy.
3. Przebieg
negocjacji
udokumentowano
w
formie
„protokołu
z
negocjacji”,
w załączeniu.
Wnioski /propozycje/ komisji:

11.

Komisja wnioskuje o zawarcie umowy z Wykonawcą na warunkach uzgodnionych podczas
negocjacji.

Zatwierdzenie wyniku postępowania
Prace komisji zakończyły się w dniu 10.09.2012.
12.
Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załączonymi do niego drukami zatwierdził Kierownik Zamawiającego.

Informacja o zawarciu umowy
13.
Umowę nr 531/2012 zawarto w dniu 10.09.2012.
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