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PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE

1.

Zamawiający

SKARB PANSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA
Adres:

ul. Królewska 1/7,

00-909 Warszawa

REGON: 142 706247

2.

Telefon: 22 68733 50

faks: 22 687 34 44

Internet: www.iu.wp.mil.pl

e-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl

Przedmiot postępowania
Modernizacja wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE
z trenażerami, zgodnie z nw. zestawieniem:

wraz

1) wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE - 26 kpI.,
2)

urządzenie

treningowe stacjonarne (!DT) - 5 kpI.,

3)

urządzenie

treningowe polowe (ODT) - 8 kpI.,

4) makieta gabarytowo-masowa systemu SPIKE - 8 kpI.
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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 2911MON
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:
W zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej "Planie modernizacji
technicznej SZ RP w latach 2011-2012" przedmiot zamówienia został wskazany, 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 2.1 (Broń strzelecka,
haubice, armaty, moździerze, granatniki, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków
i środków bojowych, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich
urządzenia redukcyjne) oraz 14 (Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojskowego
lub dla symulacji .. .) wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stanowiącego załącznik
nr I do "wytycznych .. .", jako uzbrojenie.
Wobec tego, na podstawie art. 4 pkt 3 lit. f wyłączony jest spod działania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późno zm.).

4.

Tryb

postępowania

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji z jednym
art. 72 Kodeksu cywilnego i § 26 ust. 1 " Wytycznych".

Wniosek w sprawie wyboru trybu

postępowania -

wykonawcą

na podstawie

w załączniku nr 1.

Wniosek do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na wybór trybu
postępowania, którego przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy - w załączniku
nr la.

5.

Osoby związane z przygotowaniem postępowania
Wykaz osób związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wraz
z zakresem wykonywanych przez nie czynności - w załączniku nr 2.
Osoby te złożyły, na załączonych drukach, oświadczenia określone w § 7 ust. 2
" Wytycznych" .

6.

Sposób

ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z jednym
do Zakładów Metalowych MESKO S.A. (obecnie BUMAR
Amunicja S.A.), ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko -Kamienna, w dniu 03.11.2011 r.
za pismem nr VUI1859/11 .

Zaproszenie do

udziału

wykonawcą wysłano

~
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Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania
W trakcie postępowania nie udzielano infonnacji i wyjaśnień.

8.

Informacje o złożonym Formułarzu negocjacyjnym
Pismem nr BAH-0172/50051MK/11 z dnia 10.11.2011 r. (nr wch. 19216 z 10.11.2011 r.)
Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie tenninu składania dokumentów
z 14.11.2011 r. na 16.11.2011 r. oraz zmianę terminu negocjacji z dnia 16.11.2011 r. na
dzień 18.11.2011 r.
Inspektorat Uzbrojenia pismem nr wych 12298/11 z 14.11.2011 r. poinfonnował
Wykonawcę o zmianie tenninów: złożenia dokumentów w postępowaniu przez
Wykonawcę na dzień 16.11.2011 r. i negocjacji na dzień 21.11.2011 r.
Wykonawca złożył Fonnularz negocjacyjny wraz z załączonymi dokumentami
za pismem HM/S/536/2011 z dnia 08.11.2011 r. (nr wch. 19513 z 16.11.2011 r.).

9.

Termin negocjacji
Negocjacje odbyły

się

10. Wymagane warunki

w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21.11.2011 r. oraz 29.03.2012 r.

udziału

w postępowaniu

Wykonawca zaproszony do negocJacJI, spełnia
w postępowaniu - informacja w załączniku nr 3.

11. Informacje o zakończeniu

wymagane

warunki

udziału

postępowania

W trakcie negocjacji podjęto ustalenia w zakresie postanowień umowy
negocjacjom, zawarte w protokółach z negocjacji - w załączniku nr" i 5.

podlegających

12. Inne informacje
Komisja opracowała i uzgodniła projekt umowy uwzględniający zakres zmian będących
wynikiem negocjacji i korespondencji, w odniesieniu do jego pierwotnego kształtu,
stanowiącego załącznik nr 2 do "Zaproszenia do udziału w postępowaniu ... ".
Pozostałe informacje dotyczące postępowania - w załączniku nr 6.

13. Wnioski komisji
Komisja wnioskuje o zawarcie umowy z występującymi wspólnie na zasadzie
solidarności - art. 366 Kodeksu Cywilnego, BUMAR Sp. z O. O. w Warszawie i BUMAR
Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej na wykonanie modernizacji wyrzutni ppk SPIKE
wraz z trenażerami, w ukompletowaniu zgodnym z pkt. 2 niniejszego protokołu, na
warunkach wynikających ze złożonego Fonnularza negocjacyjnego, przeprowadzonych
negocjacji i korespondencji w sprawie postępowania.
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14. Zatwierdzenie wyniku

postępowania

Przewodniczący:

Sekretarz:
Członek:

Wnioski Komisji oraz protokół z postępowania o udzielenie amowlenia, którego
przedmiotem jest uzbrojenie wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził :
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15. Informacja o zawarciu umowy
Umowę nr IU/543NI-27/UZ!NEG/USŁIMJ20 11-2013/~SZawarto w dniu ! [ /1.2012 r.

.. .... ....................
( podpis Pr

Prace Komisji zakończyły
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