Nr referencyjny U/32/IW/12

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

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620
1.

Adres:
Ul. Okólna 37
87-100 Toruń
REGON: 340901725;
telefon 56/ 653 36 25
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl

NIP: 956-228-88-38
faks: 56/ 653 36 60

Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostosowanie korpusów rakiet RS-2US do wersji SRCP-WR (z głowicami
ciężkimi
i średnimi).
1. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na łączną kwotę brutto –
1 500 000,00 zł., netto – 1 219 512,19 zł., co stanowi równowartość 297 674,33 €,
w oparciu o kurs 4,0968 zł. wg tabeli nr 232/A/NBP/2012 z dnia 29.11.2012 r.,
Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie:
1) Polecenia Szefa SŚB IWsp. SZ – pismo nr wych. 40053/12 z 16.11.2012r.
Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: p. Janusz OSOWSKI
Zasady postępowania

3.

Postępowanie prowadzone w oparciu o: art. 72 Kodeksu Cywilnego i § 22, ust. 1, pkt
1,2 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.
(DzUrz MON 06.14.179) w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, zwanych
dalej Wytycznymi.
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 (DzU Nr 214, poz. 1350) pod pozycją ML 4 – „Bomby,
torpedy, rakiety, pociski…”.
Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych
oraz są użytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań z zakresu
ochrony bezpieczeństwa państwa.
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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”:
Zamawiana usługa dotyczy dostosowania korpusów rakiet RS-2US do wersji
SRCP-WR i jest kontynuacją postępowania U/08/IW/12, w ramach którego
podpisana została z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w
Warszawie w dniu 26.07.2012r. umowa nr 423/2012. ITWL jest posiadaczem praw
wyłącznych w tym zakresie.
3. Decyzja Dowódcy JW 4620 w Toruniu o wybór trybu została wydana w dniu
03.12.2012r.
Decyzja stanowi załącznik do protokołu
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności
Członkowie komisji:
1. Przewodniczący komisji p. Janusz OSOWSKI

5.

2. Sekretarz

p. Anna SZTUCZKA

3. Członkowie komisji:

p. Lech CZAPLA

4.

p. Kazimierz CENTLEWSKI

Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności
określa załącznik nr ZDP/2

6.

Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 04.12.2012r. za pismem nr 934/ZP.

Miejsce i termin składania ofert
7.

Ofertę złożono w Kancelarii Jawnej JW 4620, dnia 07.12.2012r.

Termin negocjacji
1. Negocjacje odbyły się w dniu 07.12.2012r. o godz. 10.00 w:
8.
2.

JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4620
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 100
W otwarciu ofert uczestniczył Dowódca – płk Eryk HOFFMANN.

3. Ze strony Wykonawcy: p. R. KAMIŃSKI, K. SOCHOCKI
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
9.

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na
załączonym druku- załącznik nr ZDP/4.
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Informacje o zakończeniu postępowania
10.

11.

1. Przebieg negocjacji udokumentowany w załączniku „Protokół z negocjacji”.

Wnioski /propozycje/ komisji
Komisja wnioskuje podpisać umowę z ITWL Warszawa na wynegocjowanych
warunkach.

Zatwierdzenie wyniku postępowania

12.

13.

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia
wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik Zamawiającego.

Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr 3/2013 zawarto w dniu 02.01.2013r.
Prace komisji zakończyły się w dniu 02.01.2013r.
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